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Armatürler İçindekiler / 2018

İÇİNDEKİLER

Armatürler / Lavabo Bataryaları

İstanbul

Ürün Kodu A41826

Renk Krom

Sayfa No 238

Memoria

Ürün Kodu A42329

Renk Krom

Sayfa No 243

T4

Ürün Kodu A42471

Renk Krom

Sayfa No 247

T4 (Şelale)

Ürün Kodu A42475

Renk Krom

Sayfa No 247

Nest Trendy

Ürün Kodu A42300

Renk Krom

Sayfa No 253

Style X

Ürün Kodu A40170

Renk Krom

Sayfa No 273

Suit U

Ürün Kodu A42467

Renk Krom

Sayfa No 276

Suit L

Ürün Kodu A42466

Renk Krom

Sayfa No 283

Matrix

Ürün Kodu A41753

Renk Krom

Sayfa No 291

Sento

Ürün Kodu A42513

Renk Krom

Sayfa No 295

Sento

Ürün Kodu A42521

Renk Krom

Sayfa No 295

Q-Line

Ürün Kodu A40775

Renk Krom

Sayfa No 300

X-Line

Ürün Kodu A42321

Renk Krom

Sayfa No 307

Flo S

Ürün Kodu A41936

Renk Krom

Sayfa No 317

Minimax S

Ürün Kodu A41984

Renk Krom

Sayfa No 322

Axe S

Ürün Kodu A41069

Renk Krom

Sayfa No 331

Dynamic S

Ürün Kodu A40950

Renk Krom

Sayfa No 336

Fold S

Ürün Kodu A42532

Renk Krom

Sayfa No 340

Solid S

Ürün Kodu A42440

Renk Krom

Sayfa No 343

X-Line

Ürün Kodu A42386

Renk Krom

Sayfa No 308
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Armatürler İçindekiler / 2018

İÇİNDEKİLER

Armatürler / Lavabo Bataryaları

Minimax S

Ürün Kodu A42361

Renk Krom

Sayfa No 323

Juno crystals from Swarovski

Ürün Kodu A41660

Renk Krom

Sayfa No 260

Juno Classic

Ürün Kodu A41680

Renk Krom

Sayfa No 264

Juno

Ürün Kodu A40862

Renk Krom

Sayfa No 268
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Armatürler İçindekiler / 2018

İÇİNDEKİLER

Armatürler / Yüksek Lavabo Bataryaları

İstanbul (Joystick)

Ürün Kodu A41863

Renk Krom

Sayfa No 240

Memoria

Ürün Kodu A42331

Renk Krom

Sayfa No 243

T4

Ürün Kodu A42473

Renk Krom

Sayfa No 247

T4 (Şelale)

Ürün Kodu A42477

Renk Krom

Sayfa No 248

Nest Trendy

Ürün Kodu A42301

Renk Krom

Sayfa No 253

Style X

Ürün Kodu A42348

Renk Krom

Sayfa No 273

Suit U

Ürün Kodu A42469

Renk Krom

Sayfa No 276

Suit L

Ürün Kodu A42468

Renk Krom

Sayfa No 283

Matrix

Ürün Kodu A41759

Renk Krom

Sayfa No 291

Sento

Ürün Kodu A42514

Renk Krom

Sayfa No 295

Sento

Ürün Kodu A42523

Renk Krom

Sayfa No 295

Q-Line

Ürün Kodu A40798

Renk Krom

Sayfa No 300

X-Line

Ürün Kodu A42322

Renk Krom

Sayfa No 308

Flo S

Ürün Kodu A41940

Renk Krom

Sayfa No 318

Minimax S

Ürün Kodu A41990

Renk Krom

Sayfa No 323

Juno crystals from Swarovski

Ürün Kodu A41662

Renk Krom

Sayfa No 260

Juno Classic

Ürün Kodu A41682

Renk Krom

Sayfa No 264

Juno

Ürün Kodu A40851

Renk Krom

Sayfa No 268
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Armatürler İçindekiler / 2018

İÇİNDEKİLER

Armatürler / Döner Lavabo Bataryaları

Suit L

Ürün Kodu A42470

Renk Krom

Sayfa No 284

Sento

Ürün Kodu A42524

Renk Krom

Sayfa No 296

X-Line

Ürün Kodu A42402

Renk Krom

Sayfa No 309

Flo S

Ürün Kodu A41939

Renk Krom

Sayfa No 317

Minimax S

Ürün Kodu A41999

Renk Krom

Sayfa No 324

Axe S

Ürün Kodu A42543

Renk Krom

Sayfa No 332

Dynamic S

Ürün Kodu A42542

Renk Krom

Sayfa No 336

Fold S

Ürün Kodu A42534

Renk Krom

Sayfa No 340

Solid S

Ürün Kodu A42442

Renk Krom

Sayfa No 343
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Armatürler İçindekiler / 2018

İÇİNDEKİLER

Armatürler / 2 veya 3 Delikli Lavabo Bataryaları

İstanbul

Ürün Kodu A42304

Renk Krom

Sayfa No 237

Suit L

Ürün Kodu A42508

Renk Krom

Sayfa No 283

Juno

Ürün Kodu A40861

Renk Krom

Sayfa No 269

Q-Line

Ürün Kodu A42507

Renk Krom

Sayfa No 301

X-Line

Ürün Kodu A42504

Renk Krom

Sayfa No 309

Juno crystals from Swarovski

Ürün Kodu A41664

Renk Krom

Sayfa No 261

Juno Classic

Ürün Kodu A41684

Renk Krom

Sayfa No 265

İstanbul

Ürün Kodu A41807

Renk Krom

Sayfa No 237

Memoria

Ürün Kodu A4231557

Renk Krom-Beyaz

Sayfa No 242

Nest Trendy

Ürün Kodu A42303

Renk Krom

Sayfa No 253

Suit U

Ürün Kodu A42510

Renk Krom

Sayfa No 276
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Armatürler İçindekiler / 2018

İÇİNDEKİLER

Armatürler / Ankastre Lavabo Bataryaları

İstanbul

Ürün Kodu A41808

Renk Krom

Sayfa No 236

İstanbul

Ürün Kodu A41882

Renk Krom

Sayfa No 236

Memoria

Ürün Kodu A4231457

Renk Krom-Beyaz

Sayfa No 242

İstanbul

Ürün Kodu A42232

Renk Krom

Sayfa No 239

İstanbul

Ürün Kodu A42231

Renk Krom

Sayfa No 238

Memoria

Ürün Kodu A42345

Renk Krom

Sayfa No 244

T4 (Şelale)

Ürün Kodu A42237

Renk Krom

Sayfa No 248

T4

Ürün Kodu A42236

Renk Krom

Sayfa No 248

Nest Trendy

Ürün Kodu A42240

Renk Krom

Sayfa No 254

Style X

Ürün Kodu A42238

Renk Krom

Sayfa No 273

Suit U

Ürün Kodu A42487

Renk Krom

Sayfa No 277

Suit L

Ürün Kodu A42486

Renk Krom

Sayfa No 284

Matrix

Ürün Kodu A42233

Renk Krom

Sayfa No 291

Sento

Ürün Kodu A42539

Renk Krom

Sayfa No 296

Q-Line

Ürün Kodu A42250

Renk Krom

Sayfa No 301

X-Line

Ürün Kodu A42399

Renk Krom

Sayfa No 309

Sıva Altı Grubu

Ürün Kodu A42230

Renk Krom

Sayfa No 309
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Armatürler İçindekiler / 2018

İÇİNDEKİLER

Armatürler / Ankastre Lavabo Bataryaları

Juno crystals from Swarovski

Ürün Kodu A41694

Renk Krom

Sayfa No 260

Juno Classic

Ürün Kodu A41697

Renk Krom

Sayfa No 264

Juno

Ürün Kodu A40830

Renk Krom-Beyaz

Sayfa No 268

Sıva Altı Grubu

Ürün Kodu A40835

Renk Krom-Beyaz

Sayfa No 269
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Armatürler İçindekiler / 2018

İÇİNDEKİLER

Armatürler / Banyo Bataryaları

İstanbul

Ürün Kodu A41802

Renk Krom

Sayfa No 239

Memoria

Ürün Kodu A42334

Renk Krom

Sayfa No 244

T4

Ürün Kodu A42451

Renk Krom

Sayfa No 249

Nest Trendy

Ürün Kodu A42242

Renk Krom

Sayfa No 254

Nest Trendy (Dijital Göstergeli)

Ürün Kodu A47093

Renk Krom

Sayfa No 255

Style X

Ürün Kodu A42450

Renk Krom

Sayfa No 274

Suit U

Ürün Kodu A42488

Renk Krom

Sayfa No 278

Matrix

Ürün Kodu A41762

Renk Krom

Sayfa No 292

Sento

Ürün Kodu A42525

Renk Krom

Sayfa No 297

Sento

Ürün Kodu A42516

Renk Krom

Sayfa No 297

Q-Line

Ürün Kodu A40778

Renk Krom

Sayfa No 302

X-Line

Ürün Kodu A42324

Renk Krom

Sayfa No 310

Flo S

Ürün Kodu A41937

Renk Krom

Sayfa No 319

Minimax S

Ürün Kodu A41994

Renk Krom

Sayfa No 326

Axe S

Ürün Kodu A41070

Renk Krom

Sayfa No 332

Dynamic S

Ürün Kodu A40953

Renk Krom

Sayfa No 337

Fold S

Ürün Kodu A42535

Renk Krom

Sayfa No 340

Solid S

Ürün Kodu A42444

Renk Krom

Sayfa No 344

Juno crystals from Swarovski

Ürün Kodu A41666

Renk Krom

Sayfa No 261

Juno Classic

Ürün Kodu A41686

Renk Krom

Sayfa No 265
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Armatürler İçindekiler / 2018

Nest Trendy

Ürün Kodu A42383

Renk Krom

Sayfa No 255

Style X

Ürün Kodu A42454

Renk Krom

Sayfa No 274

Matrix

Ürün Kodu A41763

Renk Krom

Sayfa No 292

Sento

Ürün Kodu A42526

Renk Krom

Sayfa No 297

X-Line

Ürün Kodu A42378

Renk Krom

Sayfa No 310

Flo S

Ürün Kodu A41938

Renk Krom

Sayfa No 319

Minimax S

Ürün Kodu A41996

Renk Krom

Sayfa No 326

Axe S

Ürün Kodu A42131

Renk Krom

Sayfa No 333

Dynamic S

Ürün Kodu A40954

Renk Krom

Sayfa No 337

Solid S

Ürün Kodu A42445

Renk Krom

Sayfa No 345

Juno crystals from Swarovski

Ürün Kodu A41669

Renk Krom

Sayfa No 262

Juno Classic

Ürün Kodu A41689

Renk Krom

Sayfa No 266

Juno

Ürün Kodu A40867

Renk Krom

Sayfa No 269

İÇİNDEKİLER

Armatürler / Banyo Bataryaları

Duş Bataryaları

Juno

Ürün Kodu A40868

Renk Krom

Sayfa No 269
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Armatürler İçindekiler / 2018

İÇİNDEKİLER

Armatürler / Ankastre Banyo Bataryaları

İstanbul

Ürün Kodu A41809

Renk Krom

Sayfa No 238

Memoria

Ürün Kodu A4231757

Renk Krom-Beyaz

Sayfa No 243

Memoria

Ürün Kodu A42347

Renk Krom

Sayfa No 245

Memoria

Ürün Kodu A42284

Renk Krom

Sayfa No 245

T4

Ürün Kodu A42502

Renk Krom

Sayfa No 250

Nest Trendy

Ürün Kodu A42227

Renk Krom

Sayfa No 256

Style X

Ürün Kodu A42279

Renk Krom

Sayfa No 274

Suit U

Ürün Kodu A42286

Renk Krom

Sayfa No 278

Matrix

Ürün Kodu A42202

Renk Krom

Sayfa No 293

Sento

Ürün Kodu A42294

Renk Krom

Sayfa No 297

Q-Line

Ürün Kodu A42208

Renk Krom

Sayfa No 303

X-Line

Ürün Kodu A42251

Renk Krom

Sayfa No 312

Flo S

Ürün Kodu A42212

Renk Krom

Sayfa No 319

Minimax S

Ürün Kodu A42210

Renk Krom

Sayfa No 327

Axe S

Ürün Kodu A42243

Renk Krom

Sayfa No 333

Dynamic S

Ürün Kodu A42211

Renk Krom

Sayfa No 337

Fold S

Ürün Kodu A42536

Renk Krom

Sayfa No 340

Solid S

Ürün Kodu A42446

Renk Krom

Sayfa No 345
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Armatürler İçindekiler / 2018

İÇİNDEKİLER

Armatürler / Ankastre Banyo Bataryaları

Sıva Altı Grubu

Ürün Kodu A41949

Renk Krom

Sayfa No 345

Nest Trendy

Ürün Kodu A42266

Renk Krom

Sayfa No 256

Suit U

Ürün Kodu A42288

Renk Krom

Sayfa No 279

X-Line

Ürün Kodu A42264

Renk Krom

Sayfa No 313

Minimax S

Ürün Kodu A42265

Renk Krom

Sayfa No 328

Sıva Altı Grubu

Ürün Kodu A42262

Renk Krom

Sayfa No 329

Juno crystals from Swarovski

Ürün Kodu A41696

Renk Krom

Sayfa No 261

Juno crystals from Swarovski

Ürün Kodu A41695

Renk Krom

Sayfa No 262

Juno Classic

Ürün Kodu A41699

Renk Krom

Sayfa No 266

Juno Classic

Ürün Kodu A41698

Renk Krom

Sayfa No 266

Sıva Altı Grubu

Ürün Kodu A40836

Renk Krom

Sayfa No 266

Juno

Ürün Kodu A40832

Renk Krom

Sayfa No 270

Juno

Ürün Kodu A40831

Renk Krom

Sayfa No 271

Sıva Altı Grubu

Ürün Kodu A40834

Renk Krom

Sayfa No 271
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Armatürler İçindekiler / 2018

İÇİNDEKİLER

Armatürler / Ankastre Duş Bataryaları

İstanbul

Ürün Kodu A41803

Renk Krom

Sayfa No 239

Memoria

Ürün Kodu A42283

Renk Krom

Sayfa No 245

T4

Ürün Kodu A42503

Renk Krom

Sayfa No 250

Nest Trendy

Ürün Kodu A42229

Renk Krom

Sayfa No 256

Style X

Ürün Kodu A42280

Renk Krom

Sayfa No 274

Suit U

Ürün Kodu A42287

Renk Krom

Sayfa No 279

Matrix

Ürün Kodu A42216

Renk Krom

Sayfa No 293

Sento

Ürün Kodu A42295

Renk Krom

Sayfa No 298

Q-Line

Ürün Kodu A42222

Renk Krom

Sayfa No 304

X-Line

Ürün Kodu A42252

Renk Krom

Sayfa No 312

Flo S

Ürün Kodu A42226

Renk Krom

Sayfa No 320

Minimax S

Ürün Kodu A42224

Renk Krom

Sayfa No 327

Axe S

Ürün Kodu A42244

Renk Krom

Sayfa No 334

Dynamic S

Ürün Kodu A42225

Renk Krom

Sayfa No 338

Fold S

Ürün Kodu A42538

Renk Krom

Sayfa No 341

Solid S

Ürün Kodu A42447

Renk Krom

Sayfa No 345
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Armatürler İçindekiler / 2018

İÇİNDEKİLER

Armatürler / Ankastre Duş Bataryaları

Sıva Altı Grubu

Ürün Kodu A42213

Renk Krom

Sayfa No 345

Nest Trendy

Ürün Kodu A42269

Renk Krom

Sayfa No 257

Suit U

Ürün Kodu A42289

Renk Krom

Sayfa No 280

X-Line

Ürün Kodu A42267

Renk Krom

Sayfa No 313

Minimax S

Ürün Kodu A42268

Renk Krom

Sayfa No 328

Sıva Altı Grubu

Ürün Kodu A42262

Renk Krom

Sayfa No 329
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Armatürler İçindekiler / 2018

İÇİNDEKİLER

Armatürler / Küvet Bataryaları

İstanbul

Ürün Kodu A41813

Renk Krom

Sayfa No 237

Memoria

Ürün Kodu A4231657

Renk Krom-Beyaz

Sayfa No 242

T4

Ürün Kodu A41283

Renk Krom

Sayfa No 249

Juno

Ürün Kodu A40935

Renk Krom

Sayfa No 270

Suit L

Ürün Kodu A42529

Renk Krom

Sayfa No 285

Q-Line

Ürün Kodu A42531

Renk Krom

Sayfa No 303

X-Line

Ürün Kodu A42530

Renk Krom

Sayfa No 311

Matrix

Ürün Kodu A41790

Renk Krom

Sayfa No 292

İstanbul

Ürün Kodu A41819

Renk Krom

Sayfa No 240

Juno

Ürün Kodu A42398

Renk Krom

Sayfa No 270

Suit L

Ürün Kodu A41287

Renk Krom

Sayfa No 286

Q-Line

Ürün Kodu A41289

Renk Krom

Sayfa No 303

X-Line

Ürün Kodu A41288

Renk Krom

Sayfa No 311
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Armatürler İçindekiler / 2018

İÇİNDEKİLER

Armatürler / AquaHeat

Nest Trendy

Ürün Kodu A47099

Renk Krom

Sayfa No 348

X-Line

Ürün Kodu A47097

Renk Krom

Sayfa No 348

Aquaheat (SS3)

Ürün Kodu A47159

Renk Krom

Sayfa No 348

Aquaheat (RS3)

Ürün Kodu A47157

Renk Krom

Sayfa No 349

Aquaheat (RS1)

Ürün Kodu A47015

Renk Krom

Sayfa No 349

Nest Trendy

Ürün Kodu A47084

Renk Krom

Sayfa No 349

X-Line

Ürün Kodu A47098

Renk Krom

Sayfa No 349

Aquaheat (SS3)

Ürün Kodu A47160

Renk Krom

Sayfa No 350

Aquaheat (RS3)

Ürün Kodu A47158

Renk Krom

Sayfa No 350

Aquaheat (RS2)

Ürün Kodu A47056

Renk Krom

Sayfa No 350

Aquaheat (RH1)

Ürün Kodu A47055

Renk Krom

Sayfa No 351

Aquaheat (RS1)

Ürün Kodu A47016

Renk Krom

Sayfa No 351

Aquaheat (S2)

Ürün Kodu A47164

Renk Krom

Sayfa No 352

Aquaheat (R2)

Ürün Kodu A47024

Renk Krom

Sayfa No 352

Aquaheat (S2)

Ürün Kodu A47163

Renk Krom

Sayfa No 352

Aquaheat (R2)

Ürün Kodu A47025

Renk Krom

Sayfa No 353

Aquaheat (R2)

Ürün Kodu A47026

Renk Krom

Sayfa No 353
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Armatürler İçindekiler / 2018

İÇİNDEKİLER

Armatürler / AquaHeat

Nest Trendy

Ürün Kodu A42272

Renk Krom

Sayfa No 354

Suit U

Ürün Kodu A42290

Renk Krom

Sayfa No 280

X-Line

Ürün Kodu A42270

Renk Krom

Sayfa No 313

Minimax S

Ürün Kodu A42271

Renk Krom

Sayfa No 328

V-Box Sıva Altı Grubu

Ürün Kodu A42262

Renk Krom

Sayfa No 329

V-Box Sıva Altı Grubu

Ürün Kodu A42262

Renk Krom

Sayfa No 329

Nest Trendy

Ürün Kodu A42275

Renk Krom

Sayfa No 355

Suit U

Ürün Kodu A42291

Renk Krom

Sayfa No 280

X-Line

Ürün Kodu A42273

Renk Krom

Sayfa No 314

Minimax S

Ürün Kodu A42274

Renk Krom

Sayfa No 329
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Armatürler İçindekiler / 2018

İÇİNDEKİLER

Armatürler / AquaMed

Nest Trendy  
Lavabo Bataryası

Ürün Kodu A42455

Renk Krom

Sayfa No 367

Minimax S  
Lavabo Bataryası

Ürün Kodu A42312STA

Renk Krom

Sayfa No 367

AquaMed  
Lavabo Bataryası

Ürün Kodu A47012STA

Renk Krom

Sayfa No 367

Solid S  
Lavabo Bataryası

Ürün Kodu A42484

Renk Krom

Sayfa No 368

Minimax S Lavabo 
Bataryası

Ürün Kodu A42311STA

Renk Krom

Sayfa No 368

Solid S Banyo Bataryası

Ürün Kodu A42485

Renk Krom

Sayfa No 368

Armatürler / AquaTouch

AquaTouch 
Lavabo Bataryası

Ürün Kodu A47162

Renk Krom

Sayfa No 236

Zaman Ayarlı  
Lavabo Bataryası

Ürün Kodu A47059

Renk Krom

Sayfa No 366
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Armatürler İçindekiler / 2018

İÇİNDEKİLER

Armatürler / AquaSee

MOD Fotoselli  
(Elektrikli-Çift Su Girişli)

Ürün Kodu A47060

Renk Krom

Sayfa No 358

T4 Fotoselli  
(Elektrikli-Çift Su Girişli)

Ürün Kodu A47068STA

Renk Krom

Sayfa No 359

T4 Fotoselli (Şelale- 
Elektrikli-Çift Su Girişli)

Ürün Kodu A47076

Renk Krom

Sayfa No 360

Nature Fotoselli  
(Elektrikli-Çift Su Girişli)

Ürün Kodu A47100STA

Renk Krom

Sayfa No 362

Wing Fotoselli  
(Elektrikli-Çift Su Girişli)

Ürün Kodu A47104

Renk Krom

Sayfa No 363

Ankastre Fotoselli  
(Elektrikli-Çift Su Girişli)

Ürün Kodu A47046

Renk Krom

Sayfa No 361

MOD Fotoselli (Elektrik-
li-Çift Su Girişli-Yüksek)

Ürün Kodu A47064

Renk Krom

Sayfa No 359

T4 Fotoselli (Şelale-Elektrik-
li-Çift Su Girişli-Yüksek)

Ürün Kodu A47080

Renk Krom

Sayfa No 361
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Armatürler İçindekiler / 2018

İÇİNDEKİLER

Armatürler / Eviye Bataryaları

Inox Pull-Down

Ürün Kodu A42153

Renk Krom

Sayfa No 370

Maestro Pro

Ürün Kodu A42152

Renk Krom

Sayfa No 370

Maestro Pull-Down

Ürün Kodu A42145

Renk Krom

Sayfa No 370

Maestro Pull-Out

Ürün Kodu A42146

Renk Krom

Sayfa No 371

V3 Pull-Out

Ürün Kodu A42151

Renk Krom

Sayfa No 371

Harmony XL Pull-Out

Ürün Kodu A42147

Renk Krom

Sayfa No 351

Harmony Pull-Out

Ürün Kodu A41864

Renk Krom

Sayfa No 372

Split Dual-Flow

Ürün Kodu A42144

Renk Krom

Sayfa No 372

Nest Trendy  
Eviye Bataryası

Ürün Kodu A42114

Renk Krom

Sayfa No 372

Juno Eviye Bataryası

Ürün Kodu A42045

Renk Krom

Sayfa No 373

Flo S Eviye Bataryası

Ürün Kodu A42103

Renk Krom

Sayfa No 375

Sento Eviye Bataryası

Ürün Kodu A42156

Renk Krom

Sayfa No 374

Minimax S Eviye Bataryası

Ürün Kodu A42091

Renk Krom

Sayfa No 376

Q-Line Eviye Bataryası

Ürün Kodu A42135

Renk Krom

Sayfa No 374

Q-Line Eviye Bataryası

Ürün Kodu A42132

Renk Krom

Sayfa No 374

X-Line Eviye Bataryası

Ürün Kodu A42115

Renk Krom

Sayfa No 375

Pure Eviye Bataryası

Ürün Kodu A42136

Renk Krom

Sayfa No 375

Single  
Eviye Bataryası (Mafsallı)

Ürün Kodu A42388

Renk Krom

Sayfa No 376
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Armatürler İçindekiler / 2018

İÇİNDEKİLER

Armatürler / Eviye Bataryaları

Dynamic S Eviye Bataryası 
(Kuğu Borulu)

Ürün Kodu A42157

Renk Krom

Sayfa No 377

Dynamic S Eviye Bataryası 
(Pencere Önü)

Ürün Kodu A42086

Renk Krom

Sayfa No 377

Fold S  
Eviye Bataryası (Mafsallı)

Ürün Kodu A42155

Renk Krom

Sayfa No 378

Solid S  
Eviye bataryası (Mafsallı)

Ürün Kodu A42148

Renk Krom

Sayfa No 378

Verona Eviye Bataryası

Ürün Kodu A4215406

Renk Saten Krom

Sayfa No 373

Verona Eviye Bataryası

Ürün Kodu A4215433

Renk Saten Altın

Sayfa No 373

Minimax S Eviye Bataryası

Ürün Kodu A42095

Renk Krom

Sayfa No 376

Axe S Eviye Bataryası

Ürün Kodu A42158

Renk Krom

Sayfa No 377
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Armatürler İçindekiler / 2018

İÇİNDEKİLER

Armatürler / Ankastre Stop Valfler

İstanbul

Ürün Kodu A41450

Renk Krom

Sayfa No 385

Memoria

Ürün Kodu A41454

Renk Krom

Sayfa No 385

Nest Trendy 

Ürün Kodu A41444

Renk Krom

Sayfa No 386

Suit U

Ürün Kodu A42493

Renk Krom

Sayfa No 386

Q-Line

Ürün Kodu A41446

Renk Krom

Sayfa No 387

X-Line

Ürün Kodu A41445

Renk Krom

Sayfa No 387

Flo S

Ürün Kodu A41448

Renk Krom

Sayfa No 387

Axe S

Ürün Kodu A41447

Renk Krom

Sayfa No 387

Ankastre Stop Valf

Ürün Kodu A41449

Renk Krom

Sayfa No 387

Ankastre Stop Valf

Ürün Kodu A41443

Renk Krom

Sayfa No 388

Ankastre Stop Valf

Ürün Kodu A41458

Renk Krom

Sayfa No 388

Juno Crystals From Swaroski

Ürün Kodu A41453

Renk Krom

Sayfa No 262

Juno Classic

Ürün Kodu A41452

Renk Krom

Sayfa No 267

Juno

Ürün Kodu A41451

Renk Krom

Sayfa No 271

Sıva Altı Grubu

Ürün Kodu A41441

Renk Krom

Sayfa No 272

Sıva Altı Grubu

Ürün Kodu A41442

Renk Krom

Sayfa No 388
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Armatürler İçindekiler / 2018

İÇİNDEKİLER

Armatürler / Ankastre Stop Valfler

Ankastre Stop Valf

Ürün Kodu A41457

Renk Krom

Sayfa No 385

Ankastre Stop Valf

Ürün Kodu A41456

Renk Krom

Sayfa No 385

Ankastre Stop Valf

Ürün Kodu A41455

Renk Krom

Sayfa No 385



66

Armatürler İçindekiler / 2018

İÇİNDEKİLER

Armatürler / Çıkış Ucu

İstanbul 

Ürün Kodu A41834

Renk Krom

Sayfa No 241

T4 (Şelale)

Ürün Kodu A40648

Renk Krom

Sayfa No 251

T4

Ürün Kodu A40647

Renk Krom

Sayfa No 251

Nest Trendy

Ürün Kodu A42228

Renk Krom

Sayfa No 258

Style X

Ürün Kodu A42432

Renk Krom

Sayfa No 275

Suit U

Ürün Kodu A42492

Renk Krom

Sayfa No 281

Suit L

Ürün Kodu A42491

Renk Krom

Sayfa No 289

Matrix

Ürün Kodu A40565

Renk Krom

Sayfa No 294

Çıkış Uçları

Ürün Kodu A40682

Renk Krom

Sayfa No 381

Sento

Ürün Kodu A40699

Renk Krom

Sayfa No 382

Q - Line

Ürün Kodu A42254

Renk Krom

Sayfa No 305

Axe S

Ürün Kodu A42540

Renk Krom

Sayfa No 338

Suit L

Ürün Kodu A42489

Renk Krom

Sayfa No 289

Memoria

Ürün Kodu A42515

Renk Krom

Sayfa No 246

Matrix

Ürün Kodu A40564

Renk Krom

Sayfa No 294

T4

Ürün Kodu A42499

Renk Krom

Sayfa No 251

Çıkış Uçları

Ürün Kodu A42501

Renk Krom

Sayfa No 383

Style X

Ürün Kodu A42433

Renk Krom

Sayfa No 275

Sento

Ürün Kodu A42392

Renk Krom

Sayfa No 298

Suit U

Ürün Kodu A42490

Renk Krom

Sayfa No 281



67

Armatürler İçindekiler / 2018

İÇİNDEKİLER

Armatürler / Çıkış Ucu

Q - Line

Ürün Kodu A42393

Renk Krom

Sayfa No 304

Axe S

Ürün Kodu A42541

Renk Krom

Sayfa No 334

Armatürler / Musluk

Uzun Musluk

Ürün Kodu A41584

Renk Krom

Sayfa No 392

Kısa Musluk

Ürün Kodu A41585

Renk Krom

Sayfa No 392



68

Armatürler İçindekiler / 2018

İÇİNDEKİLER

Armatürler / Ara Musluk

Ara Musluklar

Ürün Kodu A45225

Renk Krom

Sayfa No 389

Ara Musluklar

Ürün Kodu A45236

Renk Krom

Sayfa No 389

Ara Musluklar

Ürün Kodu A45234

Renk Krom

Sayfa No 389

Ara Musluklar

Ürün Kodu A45200

Renk Krom

Sayfa No 389

Ara Musluklar (Çift Çıkışlı)

Ürün Kodu A45245

Renk Krom

Sayfa No 389

Juno Crystals From Swaroski

Ürün Kodu A45231

Renk Krom

Sayfa No 390

Juno Classic

Ürün Kodu A45230

Renk Krom

Sayfa No 390

Juno

Ürün Kodu A41551

Renk Krom

Sayfa No 390

Ara Musluklar

Ürün Kodu A45206

Renk Krom

Sayfa No 391

Ara Musluklar

Ürün Kodu A45235

Renk Krom

Sayfa No 391

Ara Musluklar

Ürün Kodu A45237

Renk Krom

Sayfa No 391

Ara Musluklar

Ürün Kodu A45214

Renk Krom

Sayfa No 390

Ara Musluklar

Ürün Kodu A45232

Renk Krom

Sayfa No 390



69

Armatürler İçindekiler / 2018

İÇİNDEKİLER

Armatürler / Duş Başlıkları

Strato 2F

Ürün Kodu A45712

Renk Krom

Sayfa No 407

Cascata

Ürün Kodu A45715

Renk Krom

Sayfa No 407

İstanbul

Ürün Kodu A48023

Renk Krom

Sayfa No 407

İstanbul

Ürün Kodu A48006

Renk Krom

Sayfa No 408

Elegance Başlıkları (215mm)

Ürün Kodu A45659

Renk Krom

Sayfa No 408

Lite LS Ankastre (300 mm)

Ürün Kodu A45687

Renk Krom

Sayfa No 408

Lite LC Ankastre (300 mm)

Ürün Kodu A45688

Renk Krom

Sayfa No 409

Lite LS (Tavandan-300 mm)

Ürün Kodu A45621

Renk Krom

Sayfa No 409

Lite LS (400 mm)

Ürün Kodu A45645

Renk Krom

Sayfa No 409

Lite LS (300 mm)

Ürün Kodu A45673

Renk Krom

Sayfa No 410

Lite LC (300 mm)

Ürün Kodu A45674

Renk Krom

Sayfa No 410

Vichy XL (250 mm)

Ürün Kodu A45638

Renk Krom

Sayfa No 411

Lite (240 mm)

Ürün Kodu A45640STA

Renk Krom

Sayfa No 411

Shine Square (280 mm)

Ürün Kodu A45632STA

Renk Krom

Sayfa No 411

Shine Round (228 mm)

Ürün Kodu A45631STA

Renk Krom

Sayfa No 412

Lite LC (400 mm)

Ürün Kodu A45646

Renk Krom

Sayfa No 410

Rain Q (220 mm)

Ürün Kodu A45707STA

Renk Krom

Sayfa No 412

Rain L (220 mm)

Ürün Kodu A45708STA

Renk Krom

Sayfa No 412

Therapy 5F

Ürün Kodu A45634

Renk Krom

Sayfa No 413

Solo C

Ürün Kodu A45635

Renk Krom

Sayfa No 413
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Armatürler İçindekiler / 2018

İÇİNDEKİLER

Armatürler / Duş Kolonları

Elegance

Ürün Kodu A45657

Renk Krom

Sayfa No 403

System Rain LS30

Ürün Kodu A45611

Renk Krom

Sayfa No 404

Lite LC

Ürün Kodu A45700

Renk Krom

Sayfa No 404

System Rain LH21

Ürün Kodu A45598

Renk Krom

Sayfa No 405

Shine Round

Ürün Kodu A45701

Renk Krom

Sayfa No 406

System Rain LS25

Ürün Kodu A45597

Renk Krom

Sayfa No 406

Shine Square

Ürün Kodu A45699

Renk Krom

Sayfa No 405



71

Armatürler İçindekiler / 2018

İÇİNDEKİLER

Armatürler / Sürgülü El Duşu Takımları

İstanbul

Ürün Kodu A48013

Renk Krom

Sayfa No 424

T4 2F

Ürün Kodu A45550

Renk Krom

Sayfa No 424

Q-Line 1F

Ürün Kodu A45610

Renk Krom

Sayfa No 425

Pure 1F

Ürün Kodu A45544

Renk Krom

Sayfa No 425

Style X 1F

Ürün Kodu A45538

Renk Krom

Sayfa No 426

Samba 5F

Ürün Kodu A45655

Renk Krom

Sayfa No 426

Shine Square 3F

Ürün Kodu A45630STA

Renk Krom

Sayfa No 427

Shine Round 3F

Ürün Kodu A45628STA

Renk Krom

Sayfa No 427

Shine Round 3F

Ürün Kodu A4570223

Renk Altın

Sayfa No 428

Sticx 1F

Ürün Kodu A45711

Renk Krom

Sayfa No 428

Sense 1F

Ürün Kodu A45684

Renk Krom

Sayfa No 429

Cozy 5F

Ürün Kodu A45682

Renk Krom

Sayfa No 429

Master Slot 3F

Ürün Kodu A45691

Renk Krom

Sayfa No 430

Samba 3F

Ürün Kodu A45680STA

Renk Krom

Sayfa No 430

Slim 3F

Ürün Kodu A45678STA

Renk Krom

Sayfa No 431

Compact 3F

Ürün Kodu A45695

Renk Krom

Sayfa No 431

Master 1F

Ürün Kodu A45693

Renk Krom

Sayfa No 432

Solo C 1F

Ürün Kodu A45676

Renk Krom

Sayfa No 432



72

Armatürler İçindekiler / 2018

İÇİNDEKİLER

Armatürler / El Duşu Takımları

İstanbul

Ürün Kodu A48015

Renk Krom

Sayfa No 416

Vita 1F

Ürün Kodu A4562323

Renk Altın

Sayfa No 416

T4 2F

Ürün Kodu A45549

Renk Krom

Sayfa No 416

Elegance 3F

Ürün Kodu A45658

Renk Krom

Sayfa No 417

Pure 1F

Ürün Kodu A45543

Renk Krom

Sayfa No 417

Samba 5F

Ürün Kodu A45654

Renk Krom

Sayfa No 418

Shine Square 3F

Ürün Kodu A45629STA

Renk Krom

Sayfa No 418

Shine Round 3F

Ürün Kodu A45627STA

Renk Krom

Sayfa No 418

Master Slot 3F

Ürün Kodu A45690

Renk Krom

Sayfa No 419

Sense 1F

Ürün Kodu A45683

Renk Krom

Sayfa No 419

Cozy 5F

Ürün Kodu A45681

Renk Krom

Sayfa No 420

Compact 3F

Ürün Kodu A45694

Renk Krom

Sayfa No 421

Master 1F

Ürün Kodu A45692

Renk Krom

Sayfa No 421

Solo C 1F

Ürün Kodu A45675

Renk Krom

Sayfa No 421

Style X 1F

Ürün Kodu A45539

Renk Krom

Sayfa No 417

Sticx 1F

Ürün Kodu A45710

Renk Krom

Sayfa No 419

Samba 3F

Ürün Kodu A45679STA

Renk Krom

Sayfa No 420

Slim 3F

Ürün Kodu A45677STA

Renk Krom

Sayfa No 420

Nano 1F

Ürün Kodu A45696

Renk Krom

Sayfa No 422
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Armatürler İçindekiler / 2018

İÇİNDEKİLER

Armatürler / Yönlendiriciler

İstanbul 

Ürün Kodu A41840

Renk Krom

Sayfa No 423

T4 (Sıva üstü grubu)

Ürün Kodu A40696

Renk Krom

Sayfa No 423

T4 (Sıva altı grubu)

Ürün Kodu A40695

Renk Krom

Sayfa No 423

Yönlendiriciler

Ürün Kodu A41657

Renk Krom

Sayfa No 423

Yönlendiriciler

Ürün Kodu A41656

Renk Krom

Sayfa No 423

Nest Trendy 

Ürün Kodu A42278

Renk Krom

Sayfa No 258

Suit U

Ürün Kodu A42292

Renk Krom

Sayfa No 281

X - Line

Ürün Kodu A42276

Renk Krom

Sayfa No 314

Minimax S

Ürün Kodu A42277

Renk Krom

Sayfa No 329

Q-Line (Sıva altı grubu)

Ürün Kodu A42262

Renk Krom

Sayfa No 329



Armatürler / 2016

Armatürler ve
Banyo Aksesuarları

1 NİSAN 2018 İTİBARİYLE SATIŞ HATTINDAN KALDIRILAN ÜRÜNLER

Armatürler
• İstanbul: A4180823, A4188223, A4180723, A4230423, 

A4181323, A4180923, A4180023, A4182623, A4223123, 
A4223223, A41831, A4183123, A4180223, A4180323, 
A4186323, A4183223, A4181923, A4184023, A4183423, 
A48031, A4803123, A4145023, A45220, A4522023

• Elegance: A42338, A4233823, A4233826, A42337, 
A4233723, A4233726, A42339, A4233923, A4233926, 
A42341, A4234123, A4234126, A42340, A4234023, 
A4234026, A42343, A4234323, A42342, A4234223

• Brava: A42353, A42352, A42355, A42354, A42394, 
A42360, A42356, A42357, A42395, A42396, A42397, 
A42116 

• T4: A42281, A42282
• Z-Line: A42369, A42363, A42370, A42364, A42365, 

A42366, A42367, A42368, A42260, A42261, A42118
• Aquasee: A47060STA, A47061STA, A47062STA, 

A47063STA, A47064STA, A47065STA, A47066, 
A47066STA, A47067, A47067STA, A47068, A47069, 
A47069STA, A47070, A47070STA, A47071, A47071STA, 
A47072, A47072STA, A47073, A47073STA, A47074, 
A47074STA, A47075, A47075STA, A47082, A47083, 
A47100, A47101STA, A47102STA, A47103STA, A47060TPL, 
A47062TPL, A47064TPL, A47066TPL, A47068TPL, 
A47070TPL, A47072TPL, A47074TPL, A47076TPL, 
A47078TPL, A47080TPL, A47082TPL, A47100TPL, 
A47102TPL 

• AquaHeat: A47037, A47037STA
• Aquamed: A47012
• Bide Bataryaları: A42479, A42302, A41672, A4167223, 

A40878, A4087823, A4087826, A40172, A41761 
• Sifon Kumandalı Lavabo Bataryaları: A41800, A42330, 

A42332, A42472, A42474, A42308, A42309, A41661, 
A4166123, A41665, A4166523, A41681, A41685, A40876, 
A4087623, A4087626, A40877, A4087723, A4087726, 
A40173, A42400, A42481, A4248123, A4248126, A42483, 
A4248323, A4248326, A42480, A4248023 A4248026, 
A42482, A4248223, A4248226, A41752, A40776, 
A40776ENR, A40980, A40980ENR 

• BluEco: A42208ENR, A42222ENR, A41948, A42214, 
A42312, A42311, A41996ENR, A42210ENR, A42224ENR, 
A41069STA, A42436STA, A42131ENR, A42243ENR, 
A42244ENR

Tamamlayıcılar
 A41510, A45600, A45208, A45152, A45141, A45144, 

A45143, A45138, A45113, A41552, A4155223, A45224, 
A4522423 

Duş Sistemleri
• Duş Başlıkları: A4802323, A48021, A48022, A4800623, 

A45622, A45640, A45632, A45644, A45631, A45637, 
A45637STA, A45633, A45633STA 

• El Duşu Takımları: A4801523, A45685, A45629, A45627, 
A4562723, A45679, A45677  

• Sürgülü El Duşu Takımları: A4801323, A45686, A45630, 
A45628, A45680, A45678



1 NİSAN 2018 İTİBARİYLE SATIŞ HATTINA ALINAN ÜRÜNLER  

1 HAZİRAN 2018 İTİBARİYLE SATIŞ HATTINA ALINAN ÜRÜNLER  

1 AĞUSTOS 2018 İTİBARİYLE SATIŞ HATTINA ALINAN ÜRÜNLER  

Armatürler
• T4: A42502, A42503
• Suit U: A42510, A4251023, A4251026
• Suit L: A42508, A4250823, A4250826, A42529, A4252923
• Sento: A42513, A42514, A42521, A42523, A42524, 

A42539, A42519, A42525, A42516, A42526, A42294, 
A42295, A42156, A42230, A41949, A42213, A42392, 
A40699, A42249

• Q-Line: A42507, A42531
• X-Line: A42504, A4250423, A42530, A4253023
• Minimax S: A42265, A42268, A42271, A42274, A42277, 

A42262
• Fold S: A42532, A42534, A42535, A42536, A42538, 

A42155, A41949, A42213, A42249 
 

Aquatech
• Aquaheat: A47168, A47164 

Tamamlayıcılar
•  Çıkış Uçları: A42515, A42499, A42501
• Ankastre Stop Valfler: A41456, A41457, A41455, A4144926, 

A41458
• Ara Musluklar: A45245
• Taharet Duşu: A45705
• Sabit Askı: A45719, A4571923
 

Duş Sistemleri
• Duş Başlıkları: A45712, A45707STA, A45708STA
• El Duşu Takımları: A45710
• Sürgülü El Duşu Takımları: A45711

Armatürler
• Suit L: A41287, A4128723
• Q-Line: A41289
• X-Line: A41288, A4128823

Duş Sistemleri
• Duş Başlıkları: A45715, A45709

Tamamlayıcılar
• Çıkış Uçları: A42541, A42540

1 NİSAN 2018 İTİBARİYLE KOD DEĞİŞİKLİĞİ YAPILAN ÜRÜNLER

Seri adı Eski kod Yeni kod

T4 A42281 A42502

T4 A42282 A42503

Axe S A42436 A42543

Axe S A42139 A42158

Dynamic S A42418 A42542

Dynamic S A42125 A42157

El Duşu Takımı A4562723 A4562723STA



Armatürler ve 
Banyo Aksesuarları

Armatürler 235
AquaTech Serileri 347
Eviye Bataryaları 369
Tamamlayıcı Ürünler 379
Duş Sistemleri 401
Banyo Aksesuarları 433
Teknik Bilgiler 493



Armatür İkon Açıklamaları 

Avrupa su etiketi
Armatürlerde kullanılan özel perlatör sayesinde 5 L/dk su akışı ile en düşük tüketim grubunda maksimum 
kullanım rahatlığı

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), sorumlu hammadde 
edinimi sertifikaları (FSC), kullandıkları yerel malzeme vb. özellikleri ile projelerde yer almaları önerilir.

Su tasarrufu
Armatürlerde kullanılan özel sistem sayesinde maksimum su miktarı belirlenerek su tasarrufu sağlanır.

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.

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

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

BlueStep
Yüksek debiye bilinçli çıkılmasını sağlayan su tasarrufu kontrol fonksiyonu

WarmSense
İç gövde tasarımı, sıcak su ile gövde arasında izolasyon tabakası yaratarak, sıcak suyun gövdeye değmesini 
engeller. Böylece gövde yüzeyi hiçbir zaman dokunulmayacak kadar sıcak olmaz.



Armatür İkon Açıklamaları 

Kolay çıkar perlatör (coin-slot)
Metal parayla bile kolayca sökülüp temizlenebilen perlatör.

Hareketli perlatör
Su akış yönünü tek dokunuşla +/- 70 değiştirebilme rahatlığı sunar. Suyun lavabo içinde istenilen bölgeye 
akmasını ve farklı lavabo ölçüleriyle uyum içinde kullanılmasını sağlar.

Pratik Montaj 
Özel tasarımı sayesinde ek bir aparata ihtiyaç duymadan elle montaj kolaylığı.





Armatürler
İstanbul 236-241
Memoria 242-246
T4 247-252
Nest Trendy 253-259
Juno Crystals from Swarovski 260-263
Juno Classic 264-267
Juno 268-272
Style X 273-275
Suit U 276-282
Suit L 283-290
Matrix 291-294
Sento 295-299
Q-Line 300-306
X-Line 307-316
Flo S 317-321
Minimax S 322-330
Axe S 331-335
Dynamic S 336-339
Fold S 340-342
Solid S 343-346
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A41808 Ankastre lavabo bataryası Krom 2.096

• Kaba inşaat sırasında sıva altı montaj 
yapılmalıdır.

• Çıkış ucu uzunluğu 218 mm’dir.

• Rozet boyutları 260x95 mm’dir.

• 90° açma-kapama.

• Cache (gizli) perlatör.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• Sıva altı grubu ürüne dahildir.

A41882 Ankastre lavabo bataryası Krom 1.990

• Kaba inşaat sırasında sıva altı montaj 
yapılmalıdır.

• Çıkış ucu uzunluğu 180 mm’dir.

• Rozet boyutları 260x95 mm’dir.

• 90° açma-kapama.

• Cache (gizli) perlatör.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• Sıva altı grubu ürüne dahildir.

A47162 Lavabo bataryası (AquaTouch) Krom 1.986

• Çıkış ucu uzunluğu 248 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 153 mm’dir.

• Dokunarak açılıp kapanabilen 
elektronik sistem

• Akış başladıktan 25 sn. sonra 
emniyet amacı ile otomatik olarak su 
kapanmaktadır.

• 6V lityum pil ürüne dahildir

• Cache (gizli) perlatör.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• Tek su girişli

• Su sıcaklık ayarı yapabilmek için 
A47027 oransal valf ürüne dahildir.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A41807 Lavabo bataryası (3 delikli lavabolar için) Krom 1.838

• Çıkış ucu uzunluğu 130 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 80 mm’dir.

• 90° açma-kapama.

• Cache (gizli) perlatör.

• Özel debi kısıcılı perlatör 
sayesinde max. 5 L/dk su akışı 
sağlanmaktadır.

A42304 Lavabo bataryası (2 delikli lavabolar için) Krom 1.726

• Çıkış ucu uzunluğu 248 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 153 mm’dir.

• Cache (gizli) perlatör.

• Özel debi kısıcılı perlatör 
sayesinde max. 5 L/dk su akışı 
sağlanmaktadır. 

A41813 Küvet bataryası (5 delikli) Krom 3.261

• Çıkış ucu uzunluğu 225 mm’dir.

• 90° açma-kapama.

• Cache (gizli) perlatör.

• Spiral uzunluğu 2.000 mm’dir.

• El duşu ürüne dahildir.

• El duşu spirali için küvet altına 
monte edilen “süzülen suyu 
toplama sistemi” ürüne dahildir.

• Uyumlu olduğu İstanbul serisi 
küvetleri için bkz. sayfa no: 1148.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A41809 Ankastre banyo bataryası (3 yollu yönlendiricili) Krom 3.536

• Kaba inşaat sırasında sıva altı 
montajı yapılmalıdır.

• Çıkış ucu uzunluğu 135 mm’dir.

• Rozet boyutları 470x95 mm’dir.

• 90° açma-kapama.

• Cache (gizli) perlatör.

• Chroma-tech spiral uzunluğu 1.500 
mm’dir.

• El duşu ve çıkış ucuna ek olarak 
suyu duş başlığı veya su jetleri 
seçeneklerinden birine yönlendirir.

• Uyumlu olduğu İstanbul serisi 
küvetleri için bkz. sayfa no: 1148.

• El duşu ürüne dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahildir.

A41826 Lavabo bataryası Krom 1.596

• Çıkış ucu uzunluğu 130 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 108 mm’dir.

• Gövde boyutları 125x55x61 mm’dir.

• Cache (gizli) perlatör.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

A42231 Ankastre lavabo bataryası (sıva üstü grubu) Krom 1.564

• Kaba inşaat sırasında A42230 
kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Çıkış ucu uzunluğu 220 mm’dir.

• Rozet boyutları 190x120 mm’dir.

• Cache (gizli) perlatör.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42232 Ankastre lavabo bataryası (sıva üstü grubu) Krom 1.473

• Kaba inşaat sırasında A42230 
kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Çıkış ucu uzunluğu 180 mm’dir.

• Rozet boyutları 190x120 mm’dir.

• Cache (gizli) perlatör.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A42230 Ankastre lavabo bataryası (sıva altı grubu) 328

• Kaba inşaat sırasında sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Sıva üstü grubu ürüne dahil değildir.

A41802 Banyo bataryası (el duşlu) Krom 2.977

• Çıkış ucu uzunluğu 209 mm’dir.

• Cache (gizli) perlatör.

• Eksen mesafesi 150 mm’dir.

• Chroma-tech spiral uzunluğu  
1.500 mm’dir.

• Uyumlu olduğu İstanbul serisi 
küvetleri için bkz. sayfa no: 1148.

• El duşu ürüne dahildir.

A41803 Ankastre duş bataryası Krom 1.982

• Kaba inşaat sırasında sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Rozet boyutları 120x100 mm’dir.

• Tüm çıkış uçları, duş başlıkları,  
su jetleri ile veya A48031 kullanılarak 
tüm el duşları ile uygulanabilir.

• Sıva altı grubu ürüne dahildir.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A41863 Joystick lavabo bataryası (yüksek) Krom 1.933

• Çıkış ucu uzunluğu 180 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 230 mm’dir.

• Cache (gizli) perlatör.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır. 

• Joystick kartuş.

A41832 Joystick bide bataryası (sifon kumandalı) Krom 1.939

• Çıkış ucu uzunluğu 116 mm’dir. 

• Çıkış ucu yüksekliği 48 mm’dir. 

• Joystick kartuş.

• Cache (gizli) perlatör.

• Çıkış ucunda mafsallı perlatör 
kullanılmaktadır.

• Sifon kumandalı olduğundan taşma 
deliği olmayan bideler ile uyumlu 
değildir.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• Sifon alt grubu fiyata dahil değildir.

A41819 Joystick küvet bataryası (yerden-el dufllu) Krom 4.464

• Çıkış ucu uzunluğu 218 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 608 mm’dir.

• Borunun yerden yüksekliği 665 
mm’dir.

• Joystick kartuş.

• Cache (gizli) perlatör.

• Spiral uzunluğu 1.500 mm’dir.

• El duşu ürüne dahildir.

• Uyumlu olduğu İstanbul serisi 
küvetleri için bkz. sayfa no: 1148.

• Chroma-tech spiral uzunluğu 1.500 
mm’dir.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A41840 Ankastre 3 yollu yönlendirici Krom 2.152

• Rozet boyutları 120x100 mm’dir

• Tüm ankastre duş bataryaları ile 
uygulanabilir.

• Tesisattan gelen suyu çıkış ucu, 
duş başlığı, su jetleri ve A48031 
kullanılarak el duşu seçeneklerinden 
sadece üçüne yönlendirir.

A41834 Çıkış ucu Krom 489

• Ankastre banyo ve ankastre duş 
bataryaları ile uyumludur.

• Cache (gizli) perlatör.

• Çıkış ucu uzunluğu 137 mm’dir.

A41450 Ankastre stop valf (sıva üstü grubu) Krom 223

• Kaba inşaat sırasında A41441 veya 
A41442 kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• 90x90 mm rozet ürüne dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A41441 Ankastre stop valf (sıva altı grubu) 69

• Kaba inşaat sırasında sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• 180° açma-kapama

• Su giriş bağlantısı G 1/2’tir.

• 50 mm oynama mesafesi

• Sıva üstü grubu ürüne dahil değildir.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A4231457 Ankastre lavabo bataryası Krom-Beyaz 2.094

A4231458 Ankastre lavabo bataryası Krom-Siyah 2.094

• Kaba inşaat sırasında sıva altı montaj 
yapılmalıdır.

• Çıkış ucu uzunluğu 165 mm’dir.

• Rozet boyutları 270x72 mm’dir. 

• 90° açma-kapama.

• Silikon Cache (gizli) perlatör.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• Sıva altı grubu ürüne dahildir.

A4231557 Lavabo bataryası (3 delikli lavabolar için) Krom-Beyaz 1.839

A4231558 Lavabo bataryası (3 delikli lavabolar için) Krom-Siyah 1.839

• Çıkış ucu uzunluğu 122 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 118 mm’dir.

• 90° açma-kapama.

• Silikon Cache (gizli) perlatör.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

A4231657 Küvet bataryası (5 delikli) Krom-Beyaz 3.530

A4231658 Küvet bataryası (5 delikli) Krom-Siyah 3.530

• Çıkış ucu uzunluğu 122 mm’dir.

• 90° açma-kapama.

• Cache (gizli) perlatör.

• Spiral uzunluğu 2.000 mm’dir.

• El duşu ürüne dahildir.

• El duşu spirali için küvet altına 
monte edilen “süzülen suyu 
toplama sistemi” ürüne dahildir.

Memoria
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A4231757 Ankastre banyo bataryası (3 yollu yönlendiricili) Krom-Beyaz 3.818

A4231758 Ankastre banyo bataryası (3 yollu yönlendiricili) Krom-Siyah 3.818

• Kaba inşaat sırasında sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Çıkış ucu uzunluğu 163 mm’dir.

• Rozet boyutları 470x95 mm’dir.

• 90° açma-kapama.

• Silikon Cache (gizli) perlatör.

• Chroma-tech spiral uzunluğu 
1.500 mm’dir.

• El duşu ve çıkış ucuna ek olarak 
suyu duş başlığı veya su jetleri 
seçeneklerinden birine yönlendirir.

• El duşu ürüne dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahildir.

A42329 Lavabo bataryası Krom 1.435

• Çıkış ucu uzunluğu 141 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 116 mm’dir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Silikon Cache (gizli) perlatör.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

A42331 Lavabo bataryası (yüksek) Krom 1.740

• Çıkış ucu uzunluğu 154 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 221 mm’dir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Silikon Cache (gizli) perlatör.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• Sifon alt grubu ürüne dahil değildir.

• Sifon kumandalı olduğundan taşma 
deliği olmayan lavabolarla uyumlu 
değildir.

Memoria
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42345 Ankastre lavabo bataryası (sıva üstü grubu) Krom 1.325

• Kaba inşaat sırasında A42230 
kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır. 

• Çıkış ucu uzunluğu 167 mm’dir.

• Silikon Cache (gizli) perlatör.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A42230 Ankastre lavabo bataryası (sıva altı grubu) 328

• Kaba inşaat sırasında sıva altı 
montajı yapılmalıdır.

• Sıva üstü grubu ürüne dahil değildir.

A42333 Bide bataryası (sifon kumandalı) Krom 1.784

• Cache (gizli) perlatör.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş

• Sifon alt grubu ürüne dahil değildir

• Sifon kumandalı olduğundan taşma 
deliği olmayan bideler ile uyumlu 
değildir.

A42334 Banyo bataryası (el duşlu) Krom 2.679

• El duşu çıkışı G 1/2”’tir. 

• Çıkış ucu uzunluğu 205 mm’dir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Silikon Cache (gizli) perlatör.

• Chroma-tech spiral uzunluğu 
1.500 mm’dir.

• El duşu ürüne dahildir.

Memoria
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42347 Ankastre banyo bataryası (tek kumandalı) Krom 3.127

• Kaba inşaat sırasında sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Çıkış ucu uzunluğu 167 mm’dir.

• Rozet boyutları 345x95 mm’dir.

• Silikon Cache (gizli) perlatör.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Sıva altı grubu ürüne dahildir.

• El duşu takımı ürüne dahildir.

• Chroma-tech spiral uzunluğu 
1.500 mm’dir.

A42284 Ankastre banyo bataryası (sıva üstü grubu) Krom 758

• Kaba inşaat sırasında A41949 
kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Rozet, kumanda kolu ve yönlendirici 
ürüne dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A41949 Ankastre banyo bataryası (sıva altı grubu) 278

• Kaba inşaat sırasında sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Yönlendirici ile çıkış ucu, duş 
başlığı, su jetleri veya el duşu 
(ankastre el duşu çıkışı kullanılarak) 
seçeneklerinden sadece ikisi 
kullanılabilir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Sıva üstü grubu ürüne dahil değildir.

A42283 Ankastre duş bataryası (sıva üstü grubu) Krom 734

• Kaba inşaat sırasında A42213 
kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Rozet ve kumanda kolu ürüne 
dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42213 Ankastre duş bataryası (sıva altı grubu) 255

• Kaba inşaat sırasında sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Çıkış ucu, duş başlığı, su jetleri 
veya el duşu (ankastre el duşu çıkışı 
kullanılarak) seçeneklerinden sadece 
biri kullanılabilir.

• Sıva üstü grubu ürüne dahil değildir.

A42515 Çıkış ucu (el duşu çıkışlı) Krom 386

• Ankastre banyo veya ankastre duş 
bataryaları ile uyumludur.

• El duşu çıkışı G 1/2’tir.

• Çıkış ucu uzunluğu 190 mm’dir.

• Duş kumandası kilitlemelidir.

A42249 Ankastre dirsek grubu 61

• Çıkış ucu bağlantısı için kullanılabilir.

• Kaba inşaat sırasında sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

A41454 Ankastre stop valf (sıva üstü grubu) Krom 155

• Kaba inşaat sırasında A41441 veya 
A41442 kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• 80x80 mm rozet ürüne dahildir.

A41441 Ankastre stop valf (sıva altı grubu) 69

• Kaba inşaat sırasında sıva altı 
montajı yapılmalıdır.

• 180° açma-kapama.

• Su giriş bağlantısı G 1/2’tir.

• 50 mm oynama mesafesi

• Sıva üstü grubu ürüne dahil değildir.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42471 Lavabo bataryası Krom 1.268

• Çıkış ucu uzunluğu 110 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 87 mm’dir.

• Silikon yüzeyli perlatör.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• Joystick kartuş.

A42473 Lavabo bataryası (yüksek) Krom 1.521

• Çıkış ucu uzunluğu 110 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 192 mm’dir.

• Silikon perlatör.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• Joystick kartuş.

A42475 Lavabo bataryası (şelale) Krom 1.364

• Çıkış ucu uzunluğu 134 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 89 mm’dir.

• Özel debi regülatörü sayesinde max. 
9 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• Joystick kartuş.

• Doğal akış.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42477 Lavabo bataryası (yüksek-şelale) Krom 1.866

• Çıkış ucu uzunluğu 134 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 194 mm’dir.

• Özel debi regülatörü sayesinde max. 
9 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• Joystick kartuş.

• Doğal akış.

A42237 Ankastre lavabo bataryası (sıva üstü grubu-şelale) Krom 1.486

• Kaba inşaat sırasında A42230 
kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Çıkış ucu uzunluğu 185 mm’dir.

• Rozet boyutları 98x210 mm’dir.

• Özel debi regülatörü sayesinde  
max. 8 L/dk su akışı sağlanmaktadır. 

• Doğal akış.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A42236 Ankastre lavabo bataryası (sıva üstü grubu) Krom 1.213

• Kaba inşaat sırasında A42230 
kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Çıkış ucu uzunluğu 182 mm’dir.

• Rozet boyutları 98x210 mm’dir.

• Silikon perlatör.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42230 Ankastre lavabo bataryası (sıva altı grubu) 328

• Kaba inşaat sırasında sıva altı 
montajı yapılmalıdır.

• Sıva üstü grubu ürüne dahil değildir.

A42451 Banyo bataryası Krom 2.004

• El duşu çıkışı G 1/2”tir.

• Duş kumandası otomatiktir.

• Çıkış ucu uzunluğu 167 mm’dir.

• Silikon perlatör.

• Joystick kartuş.

A41283 Küvet bataryası (4 delikli) Krom 3.119

• Çıkış ucu uzunluğu 130 mm’dir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Doğal akış.

• T4 2F el duşu ve Chroma-tech spiral 
ürüne dahildir.

• Spiral uzunluğu 2.000 mm’dir.

• El duşu ürüne dahildir.

• El duşu spirali için küvet altına 
monte edilen “süzülen suyu 
toplama sistemi” ürüne dahildir.

A40696 Ankastre 3 yollu yönlendirici (sıva üstü grubu) Krom 428

• Kaba inşaat sırasında A40695 
kullanılarak sıva altı montaj 
yapılmalıdır.

• T4 ankastre duş bataryası ile 
uygulanabilir.

• Rozet boyutları 98x98 mm’dir.

• Yönlendirici ile çıkış ucu, duş başlığı, 
su jetleri veya A40649 el duşu çıkışı 
seçeneklerinden sadece 3 tanesi 
kullanılabilir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A40695 Ankastre 3 yollu yönlendirici (sıva altı grubu) 317

• Kaba inşaat sırasında sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Sıva üstü grubu ürüne dahil değildir.

A42502 Ankastre banyo bataryası (sıva üstü grubu) Krom 669

• Kaba inşaat sırasında A41949 
kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Çıkış ucu kullanılacaksa A40648 
veya A40647 kodlu çıkış uçlarının 
kullanımı tavsiye edilir. Diğer çıkış 
uçları için bkz; sayfa no: 380-384

• Rozet, kumanda kolu ve yönlendirici 
ürüne dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A41949 Ankastre banyo bataryası (sıva altı grubu) 278

• Kaba inşaat sırasında sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Yönlendirici ile çıkış ucu, duş 
başlığı, su jetleri veya el duşu 
(ankastre el duşu çıkışı kullanılarak) 
seçeneklerinden sadece ikisi 
kullanılabilir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Sıva üstü grubu ürüne dahil değildir.

A42503 Ankastre duş bataryası (sıva üstü grubu) Krom 634

• Kaba inşaat sırasında A42213 
kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Rozet ve kumanda kolu ürüne 
dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42213 Ankastre duş bataryası (sıva altı grubu) 255

• Kaba inşaat sırasında sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Çıkış ucu, duş başlığı, su jetleri 
veya el duşu (ankastre el duşu çıkışı 
kullanılarak) seçeneklerinden sadece 
biri kullanılabilir.

• Sıva üstü grubu ürüne dahil değildir.

A42499 Çıkış ucu (el duşu çıkışlı) Krom 386

• Ankastre banyo veya ankastre duş 
bataryaları ile uyumludur.

• El duşu çıkışı G 1/2’tir.

• Çıkış ucu uzunluğu 182 mm’dir.

• Duş kumandası kilitlemelidir.

• Silikon perlatör

A40648 Çıkış ucu (şelale) Krom 466

• Ankastre duş bataryaları ile 
uyumludur. 

• Doğal akışlı.

• Özel debi regülatörlü sayesinde max. 
8 L/dk su akışı sağlanmaktadır

• Çıkış ucu uzunluğu 185 mm’dir.

A40647 Çıkış ucu Krom 407

• Ankastre duş bataryaları ile 
uyumludur. 

• Silikon perlatör.

• Çıkış ucu uzunluğu 182 mm’dir.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42249 Ankastre dirsek grubu 61

• Çıkış ucu bağlantısı için kullanılabilir.

• Kaba inşaat sırasında sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

A40649 Ankastre el duşu çıkışı Krom 248

• G 1/2” giriş ve çıkış

• Tüm serilerle kullanılabilir.

• Duvardan gelen suyu el duşuna  
yönlendirmek içindir.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Nest Trendy
Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42300 Lavabo bataryası Krom 940

• Çıkış ucu uzunluğu 121 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 76 mm’dir.

• Cache (gizli) silikon perlatör.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

A42301 Lavabo bataryası (yüksek) Krom 1.222

• Çıkış ucu uzunluğu 142 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 190 mm’dir.

• Cache (gizli) silikon perlatör.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

A42303 Lavabo bataryası (3 delikli lavabolar için) Krom 1.085

• Çıkış ucu uzunluğu 75 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 95 mm’dir.

• Cache (gizli) silikon perlatör.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• 90° seramik diskli açma-kapama.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Nest Trendy
Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42455 Lavabo bataryası (özel ihtiyaçlar için) Krom 1.002

• Uzun kumanda kolu sayesinde kolay 
açma kapama (medikal, engelli, 
yaşlı ve çocuk gibi özel ihtiyaç 
kullanımlarına uygun)

• Çıkış ucu uzunluğu 121 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 76 mm’dir.

• Bedensel engelli lavabolarda 
kullanılabilir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• Cache (gizli) silikon perlatör.

A42240 Ankastre lavabo bataryası (sıva üstü grubu) Krom 977

• Kaba inşaat sırasında A42230 
kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Çıkış ucu uzunluğu 143 mm’dir.

• Cache (gizli) silikon perlatör.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A42230 Ankastre lavabo bataryası (sıva altı grubu) 328

• Kaba inşaat sırasında sıva altı 
montajı yapılmalıdır.

• Sıva üstü grubu ürüne dahil değildir.

A42242 Banyo bataryası Krom 1.406

• El duşu çıkışı G 1/2”tir.

• Duş kumandası kilitlemelidir.

• Çıkış ucu uzunluğu 145 mm’dir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Silikon perlatör.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Nest Trendy
Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A47093 Banyo bataryası (dijital göstergeli) Krom 1.466

• Kullanım sırasında su sıcaklığını ve 
anlık debi miktarını, hemen kullanım 
sonrası harcanan toplam suyu 
gösteren dijital gösterge.

• Enerji ihtiyacını içindeki su akışından 
sağlar. Elektrik veya pil bağlantısı 
gerektirmez.

• El duşu çıkışı G 1/2”tir.

• Duş kumandası kilitlemelidir.

• Çıkış ucu uzunluğu 178 mm’dir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Silikon perlatör.

A47099 Termostatik banyo bataryası Krom 1.574

• El duşu çıkışı G 1/2’tir.

• Çıkış ucu uzunluğu 162 mm’dir.

• 38°C üzerindeki sıcaklıklara 
istenmeden çıkılmasını engelleyici 
emniyet butonu.

• 90° açma-kapama.

• Cache (gizli) silikon perlatör.

• Duş kumandası kilitlemelidir.

• Kullanım koşulları için bkz sayfa: 511

A42383 Duş bataryası Krom 1.144

• El duşu çıkışı G 1/2’tir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

A47084 Termostatik duş bataryası Krom 1.282

• 38°C üzerindeki sıcaklıklara 
istenmeden çıkılmasını engelleyici 
emniyet butonu.

• 90° açma-kapama.

• El duşu çıkışı G 1/2”tir.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42227 Ankastre banyo bataryası (sıva üstü grubu) Krom 451

• Kaba inşaat sırasında A41949 kullanılarak sıva 
altı montajı yapılmalıdır.

• Çıkış ucu kullanılacaksa A42228 kodlu çıkış ucu 
kullanımı tavsiye edilir. Diğer çıkış uçları için 
bkz. sayfa no: 380-384.

• Rozet, kumanda kolu ve yönlendirici ürüne 
dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A41949 Ankastre banyo bataryası (sıva altı grubu) 278

• Kaba inşaat sırasında sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Yönlendirici ile çıkış ucu, duş başlığı, su jetleri 
veya el duşu (ankastre el duşu çıkışı kullanılarak) 
seçeneklerinden sadece ikisi kullanılabilir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Sıva üstü grubu ürüne dahil değildir.

A42229 Ankastre duş bataryası (sıva üstü grubu) Krom 429

• Kaba inşaat sırasında A42213 kullanılarak sıva 
altı montajı yapılmalıdır.

• Rozet ve kumanda kolu ürüne dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A42213 Ankastre duş bataryası (sıva altı grubu) Krom 255

• Kaba inşaat sırasında sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Çıkış ucu, duş başlığı, su jetleri veya el 
duşu (ankastre el duşu çıkışı kullanılarak) 
seçeneklerinden sadece biri kullanılabilir.

• Sıva üstü grubu ürüne dahil değildir.

A42266 Ankastre banyo bataryası (V-Box sıva üstü grubu) Krom 515

• Kaba inşaat sırasında A42262 kullanılarak sıva 
altı montajı yapılmalıdır.

• Yönlendirici ile çıkış ucu, duş başlığı, su jetleri 
veya el duşu (ankastre el duşu çıkışı kullanılarak) 
seçeneklerinden sadece ikisi kullanılabilir

• Çıkış ucu kullanılacaksa A42228 kodlu çıkış ucu 
ile kullanımı tavsiye edilir. Diğer çıkış uçları için 
bkz. sayfa no: 380-384.

• Kartuş grubu, rozet, kumanda kolu ve 
yönlendirici ürüne dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

Nest Trendy
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Nest Trendy
Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42269 Ankastre duş bataryası (V-Box sıva üstü grubu) Krom 482

• Kaba inşaat sırasında A42262 kullanılarak sıva altı 
montajı yapılmalıdır.

• Yönlendirici ile çıkış ucu, duş başlığı, su jetleri 
veya el duşu (ankastre el duşu çıkışı kullanılarak) 
seçeneklerinden sadece birisi kullanılabilir

• Çıkış ucu kullanılacaksa A42228 kodlu çıkış ucu ile 
kullanımı tavsiye edilir. Diğer çıkış uçları için bkz. 
sayfa no: 380-384.

• Kartuş grubu, rozet, kumanda kolu ürüne dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A42272 Ankastre termostatik banyo bataryası  
(V-Box sıva üstü grubu) Krom 1.124

• Kaba inşaat sırasında A42262 kullanılarak sıva altı 
montajı yapılmalıdır.

• Yönlendirici ile çıkış ucu, duş başlığı, su jetleri 
veya el duşu (ankastre el duşu çıkışı kullanılarak) 
seçeneklerinden sadece ikisi kullanılabilir

• 38°C üzerindeki sıcaklıklara istenmeden çıkılmasını 
engelleyici emniyet butonu.

• Termostatik kartuş

• Yönlendirici üzerinden 90° açma kapama ve 
yönlendirme

• Çıkış ucu kullanılacaksa A42228 kodlu çıkış ucu ile 
kullanımı tavsiye edilir. Diğer çıkış uçları için bkz. 
sayfa no: 380-384.

• Kartuş grubu, rozet, kumanda kolu ve yönlendirici 
ürüne dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir. 

A42275 Ankastre termostatik duş bataryası  
(V-Box sıva üstü grubu) Krom 987

• Kaba inşaat sırasında A42262 kullanılarak sıva altı 
montajı yapılmalıdır.

• Yönlendirici ile çıkış ucu, duş başlığı, su jetleri 
veya el duşu (ankastre el duşu çıkışı kullanılarak) 
seçeneklerinden sadece birisi kullanılabilir

• 38°C üzerindeki sıcaklıklara istenmeden çıkılmasını 
engelleyici emniyet butonu.

• Termostatik kartuş

• Yönlendirici üzerinden 90° açma kapama

• Çıkış ucu kullanılacaksa A42228 kodlu çıkış ucu ile 
kullanımı tavsiye edilir. Diğer çıkış uçları için bkz. 
sayfa no: 380-384.

• Kartuş grubu, rozet, kumanda kolu ve yönlendirici 
ürüne dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.



A
rm

at
ü

rl
er

 v
e 

B
an

yo
 A

ks
es

u
ar

la
rı

258

• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Nest Trendy
Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42278 Yönlendirici (V-Box sıva üstü grubu) Krom 945

• Kaba inşaat sırasında A42262 
kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Tesisattan gelen suyu çıkış ucu, 
duş başlığı, su jetleri veya el duşu 
(ankastre el duşu çıkışı kullanılarak) 
seçeneklerinden sadece üçüne 
yönlendirmek için kullanılabilir

• Yönlendirici grubu, rozet, kumanda 
kolu ürüne dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A42262 V-Box (sıva altı grubu) 307

• Kaba inşaat sırasında sıva altı 
montajı yapılmalıdır.

• Sıva üstü grubu ürüne dahil değildir.

A42228  Çıkış ucu Krom 349

• Ankastre banyo veya ankastre duş 
bataryaları ile uyumludur.

• Cache (gizli) silikon perlatör.

• Çıkış ucu uzunluğu 175 mm’dir.

A42249 Ankastre dirsek grubu 61

• Çıkış ucu bağlantısı için 
kullanılabilir.

• Kaba inşaat sırasında sıva altı 
montajı yapılmalıdır.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Nest Trendy
Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A41444 Ankastre stop valf (sıva üstü grubu) Krom 131

• Kaba inşaat sırasında A41441 veya 
A41442 kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Ø 80 mm rozet ürüne dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A41441 Ankastre stop valf (sıva altı grubu) 69

• Kaba inşaat sırasında sıva altı 
montajı yapılmalıdır.

• 180° açma-kapama.

• Su giriş bağlantısı G 1/2’tir.

• 50 mm oynama mesafesi

• Sıva üstü grubu ürüne dahil değildir.

A42114 Eviye bataryası Krom 1.245

• Çıkış ucu uzunluğu 170 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 337 mm’dir.

• 360° döner boruludur.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Silikon perlatör.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• Kumanda kolu sağ veya sol tarafta 
kullanım için uygundur.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A41660 Lavabo bataryası Krom 2.214

A4166023 Lavabo bataryası Altın 2.656

• Çıkış ucu uzunluğu 145 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 182 mm’dir.

• Sabit boruludur.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

A41662 Lavabo bataryası (yüksek) Krom 2.575

A4166223 Lavabo bataryası (yüksek) Altın 3.090

• Çıkış ucu uzunluğu 145 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 275 mm’dir.

• Sabit boruludur.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

A41694 Ankastre lavabo bataryası (sıva üstü grubu) Krom 1.891

A4169423 Ankastre lavabo bataryası (sıva üstü grubu) Altın 2.371

• Kaba inşaat sırasında A40835 
kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Çıkış ucu uzunluğu 180 mm’dir.

• İki volan arası eksen mesafesi  
180 mm’dir.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

90° Açma-Kapama
Juno Crystals from Swarovski
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A40835 Ankastre lavabo bataryası (sıva altı grubu) 510

• Kaba inşaat sırasında sıva altı 
montajı yapılmalıdır. 

• Sıva üstü grubu ürüne dahil 
değildir.

A41664 Lavabo bataryası (3 delikli lavabolar için) Krom 2.554

A4166423 Lavabo bataryası (3 delikli lavabolar için) Altın 3.065

• Çıkış ucu uzunluğu 113 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 92 mm’dir.

• Sabit boruludur.

• Özel debi kısıcılı perlatör 
sayesinde max. 5 L/dk su akışı 
sağlanmaktadır.

A41666 Banyo bataryası Krom 2.386

A4166623 Banyo bataryası Altın 2.863

• El duşu çıkışı G 1/2”tir.

• Duş kumandası kilitlemelidir.

• Çıkış ucu uzunluğu 195 mm’dir.

A41696 Ankastre banyo bataryası (el duşu çıkışlı-sıva üstü grubu) Krom 3.372

A4169623 Ankastre banyo bataryası (el duşu çıkışlı-sıva üstü grubu) Altın 4.133

• Kaba inşaat sırasında A40836 
kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Çıkış ucu uzunluğu 150 mm’dir.

• İki volan arası eksen mesafesi  
300 mm’dir.

• Duş başlıkları ve el duşları ile 
kullanılabilir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil 
değildir.

90° Açma-Kapama
Juno Crystals from Swarovski
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A41695 Ankastre banyo bataryası (sıva üstü grubu) Krom 3.027

A4169523 Ankastre banyo bataryası (sıva üstü grubu) Altın 3.720

• Kaba inşaat sırasında A40836 
kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Duş başlıkları ile veya ankastre el 
duşu çıkışı kullanılarak el duşları ile 
uygulanabilir.

• Çıkış ucu uzunluğu 150 mm’dir.

• İki volan arası eksen mesafesi  
300 mm’dir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A40836 Ankastre banyo bataryası (sıva altı grubu) 436

• Kaba inşaat sırasında sıva altı 
montajı yapılmalıdır.

• Sıva üstü grubu ürüne dahil değildir.

A41669 Duş bataryası Krom 1.837

A4166923 Duş bataryası Altın 2.204

• El duşu çıkışı G 1/2”tir.

A41453 Ankastre stop valf (sıva üstü grubu) Krom 612

A4145323 Ankastre stop valf (sıva üstü grubu) Altın 735

• Kaba inşaat sırasında A41441 
kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Ø 59 mm rozet ürüne dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

90° Açma-Kapama
Juno Crystals from Swarovski
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

90° Açma-Kapama
Juno Crystals from Swarovski

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A41441 Ankastre stop valf (sıva altı grubu) 69

• Kaba inşaat sırasında sıva altı 
montajı yapılmalıdır.

• 180° açma-kapama.

• Su giriş bağlantısı G 1/2’tir.

• 50 mm oynama mesafesi

• Sıva üstü grubu ürüne dahil değildir.

A45231 Ara musluk Krom 825

A4523123 Ara musluk Altın 988

• G 3/8” rakor bağlantılarına 
uygundur.

• 180° açma-kapama.

• Rakorsuzdur.

• Ø 59 mm rozet ürüne dahildir.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A41680 Lavabo bataryası Krom 1.355

• Çıkış ucu uzunluğu 145 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 182 mm’dir.

• Sabit boruludur.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

A41682 Lavabo bataryası (yüksek) Krom 1.755

• Çıkış ucu uzunluğu 145 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 275 mm’dir.

• Sabit boruludur.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

A41697 Ankastre lavabo bataryası (sıva üstü grubu) Krom 1.128

• Kaba inşaat sırasında A40835 
kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Çıkış ucu uzunluğu 180 mm’dir.

• İki volan arası eksen mesafesi  
180 mm’dir.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

90° Açma-Kapama
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A40835 Ankastre lavabo bataryası (sıva altı grubu) 510

• Kaba inşaat sırasında sıva altı 
montajı yapılmalıdır.

• Sıva üstü grubu ürüne dahil değildir.

A41684 Lavabo bataryası (3 delikli lavabolar için) Krom 1.810

• Çıkış ucu uzunluğu 113 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 92 mm’dir.

• Sabit boruludur.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

A41692 Bide bataryası (sifon kumandalı) Krom 1.715

• Çıkış ucunda mafsallı perlatör 
kullanılmıştır.

• Çıkış ucu uzunluğu 100 mm’dir. 

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır. 

• Sifon alt grubu fiyata dahil değildir.

• Sifon kumandalı olduğundan taşma 
deliği olmayan bideler ile uyumlu 
değildir.

A41686 Banyo bataryası Krom 1.492

• El duşu çıkışı G 1/2”tir.

• Duş kumandası kilitlemelidir.

• Çıkış ucu uzunluğu 195 mm’dir.

90° Açma-Kapama
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A41699 Ankastre banyo bataryası (el duşu çıkışlı-sıva üstü grubu) Krom 1.945

• Kaba inşaat sırasında A40836 
kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Çıkış ucu uzunluğu 150 mm’dir.

• İki volan arası eksen mesafesi  
300 mm’dir.

• Duş başlıkları ve el duşları ile 
kullanılabilir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A41698 Ankastre banyo bataryası (sıva üstü grubu) Krom 1.728

• Kaba inşaat sırasında A40836 
kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Duş başlıkları ile veya ankastre el 
duşu çıkışı kullanılarak el duşları ile 
uygulanabilir.

• Çıkış ucu uzunluğu 150 mm’dir.

• İki volan arası eksen mesafesi  
300 mm’dir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A40836 Ankastre banyo bataryası (sıva altı grubu) 436

• Kaba inşaat sırasında sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Sıva üstü grubu ürüne dahil değildir.

A41689 Duş bataryası Krom 1.149

• El duşu çıkışı G 1/2”tir.

90° Açma-Kapama
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A41452 Ankastre stop valf (sıva üstü grubu) Krom 393

• Kaba inşaat sırasında A41441 
kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Ø 59 mrozet ürüne dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A41441 Ankastre stop valf (sıva altı grubu) 69

• Kaba inşaat sırasında sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• 180° açma-kapama.

• Su giriş bağlantısı G 1/2’tir.

• 50 mm oynama mesafesi

• Sıva üstü grubu ürüne dahil değildir.

A45230 Ara musluk Krom 436

• G 3/8” rakor bağlantılarına uygundur.

• 180° açma-kapama.

• Rakorsuzdur. 

• Ø 59 mm rozet ürüne dahildir.

90° Açma-Kapama
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A40862 Lavabo bataryası Krom 904

A4086223 Lavabo bataryası Altın 1.084

A4086226 Lavabo bataryası Bakır 1.084

• Çıkış ucu uzunluğu 115 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 150 mm’dir.

• Sabit boruludur.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

A40851 Lavabo bataryası (yüksek) Krom 1.170

A4085123 Lavabo bataryası (yüksek) Altın 1.404

A4085126 Lavabo bataryası (yüksek) Bakır 1.404

• Çıkış ucu uzunluğu 145 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 260 mm’dir.

• Sabit boruludur.

• Özel debi kısıcılı perlatör 
sayesinde max. 5 L/dk su akışı 
sağlanmaktadır.

A40830 Ankastre lavabo bataryası (sıva üstü grubu) Krom 582

A4083023 Ankastre lavabo bataryası (sıva üstü grubu) Altın 801

A4083026 Ankastre lavabo bataryası (sıva üstü grubu) Bakır 801

• Kaba inşaat sırasında A40835 
kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Çıkış ucu uzunluğu 170 mm’dir.

• İki volan arası eksen mesafesi 180 
mm’dir.

• Özel debi kısıcılı perlatör 
sayesinde max. 5 L/dk su akışı 
sağlanmaktadır.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A40835 Ankastre lavabo bataryası (sıva altı grubu) 510

• Kaba inşaat sırasında sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Sıva üstü grubu ürüne dahil değildir.

A40861 Lavabo bataryası (3 delikli lavabolar için) Krom 1.065

A4086123 Lavabo bataryası (3 delikli lavabolar için) Altın 1.278

A4086126 Lavabo bataryası (3 delikli lavabolar için) Bakır 1.278

• Çıkış ucu uzunluğu 113 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 84 mm’dir.

• Sabit boruludur.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

A40868 Banyo bataryası Krom 995

A4086823 Banyo bataryası Altın 1.192

• El duşu çıkışı G 1/2”tir.

• Duş kumandası kilitlemelidir.

• Çıkış ucu uzunluğu 193 mm’dir.

A40867 Duş bataryası Krom 767

A4086723 Duş bataryası Altın 920

• El duşu çıkışı G 1/2”tir.

90° Açma-Kapama
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A40935 Küvet bataryası (4 delikli) Krom 2.041

A4093523 Küvet bataryası (4 delikli) Altın 2.448

• Çıkış ucu uzunluğu 185 mm’dir.

• Spiral uzunluğu 1.500 mm’dir.

• El duşu ve Chroma-tech 
spiral ürüne dahildir.

A42398 Küvet bataryası (yerden el duşlu) Krom 2.877

A4239823 Küvet bataryası (yerden el duşlu) Altın 3.453

• El duşu çıkışı G 1/2’tir.

• Duş kumandası kilitlemelidir.

• Çıkış ucu uzunluğu 195 mm’dir.

• Yerden çıkış ucuna kadar olan 
yükseklik 687 mm’dir.

• El duşu takımı ürüne dahildir.

• Chroma-tech spiral uzunluğu 
1.500 mm’dir.

A40832 Ankastre banyo bataryası (el duşu çıkışlı-sıva üstü grubu) Krom 1.151

A4083223 Ankastre banyo bataryası (el duşu çıkışlı-sıva üstü grubu) Altın 1.468

• Kaba inşaat sırasında A40834 
kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Duş başlıkları ve el duşları ile  
kullanılabilir.

• Çıkış ucu uzunluğu 160 mm’dir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil 
değildir.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A40831 Ankastre banyo bataryası (sıva üstü grubu) Krom 1.007

A4083123 Ankastre banyo bataryası (sıva üstü grubu) Altın 1.296

• Kaba inşaat sırasında A40834 
kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Duş başlıkları ile veya ankastre el 
duşu çıkışı kullanılarak el duşları ile 
uygulanabilir.

• Çıkış ucu uzunluğu 160 mm’dir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A40834 Ankastre banyo bataryası (sıva altı grubu) 436

• Kaba inşaat sırasında sıva altı 
montajı yapılmalıdır.

• Sıva üstü grubu ürüne dahil değildir.

A41551 Ara musluk Krom 138

A4155123 Ara musluk Altın 166

• G 3/8” rakor bağlantılarına  
uygundur.

• 180° açma-kapama.

• Rakorsuzdur.

• Ø 65 mm rozet ürüne dahildir.

A41451 Ankastre stop valf (sıva üstü grubu) Krom 93

A4145123 Ankastre stop valf (sıva üstü grubu) Altın 139

A4145126 Ankastre stop valf (sıva üstü grubu) Bakır 139

• Kaba inşaat sırasında A41441 
kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Ø 59 mm rozet ürüne dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

90° Açma-Kapama
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A41441 Ankastre stop valf (sıva altı grubu) 69

• Kaba inşaat sırasında sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• 180° açma-kapama.

• Su giriş bağlantısı G 1/2’tir.

• 50 mm oynama mesafesi

• Sıva üstü grubu ürüne dahil değildir.

A42045 Eviye bataryası Krom 976

A4204523 Eviye bataryası Altın 1.171

• 90° açma-kapama.

• Çıkış ucu uzunluğu 191 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 224 mm’dir.

• Döner boruludur.

• Özel debi kısıcılı perlatör 
sayesinde max. 5 L/dk su akışı 
sağlanmaktadır.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A40170 Lavabo bataryası Krom 905

• Çıkış ucu uzunluğu 125 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 100 mm’dir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Silikon perlatör.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

A42348 Lavabo bataryası (yüksek) Krom 1.221

• Çıkış ucu uzunluğu 165 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 224 mm’dir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Silikon perlatör.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

A42238 Ankastre lavabo bataryası (sıva üstü grubu) Krom 1.147

• Kaba inşaat sırasında A42230 
kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Çıkış ucu uzunluğu 172 mm’dir.

• Rozet boyutları 98x222 mm’dir.

• Silikon perlatör.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A42230 Ankastre lavabo bataryası (sıva altı grubu) 328

• Kaba inşaat sırasında sıva altı 
montajı yapılmalıdır.

• Sıva üstü grubu ürüne dahil değildir.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42450 Banyo bataryası Krom 1.222

• El duşu çıkışı G 1/2”tir.

• Duş kumandası otomatiktir.

• Çıkış ucu uzunluğu 156 mm’dir

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Silikon perlatör.

A42454 Duş bataryası Krom 856

• El duşu çıkışı G 1/2”tir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

A42279 Ankastre banyo bataryası (sıva üstü grubu) Krom 461

• Kaba inşaat sırasında A41949 
kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.

• Çıkış ucu kullanılacaksa A42433 
veya A42432 kodlu çıkış uçlarının 
kullanılması tavsiye edilir. Diğer çıkış 
uçları için bkz; sayfa no: 380-384.

• Rozet, kumanda kolu ve yönlendirici 
ürüne dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A41949 Ankastre banyo bataryası (sıva altı grubu) 278

• Kaba inşaat sırasında sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Yönlendirici ile çıkış ucu, duş başlığı, su 
jetleri veya el duşu (ankastre el duşu 
çıkışı kullanılarak) seçeneklerinden 
sadece ikisi kullanılabilir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Sıva üstü grubu ürüne dahil değildir.

A42280 Ankastre duş bataryası (sıva üstü grubu) Krom 438

• Kaba inşaat sırasında A42213 
kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.

• Rozet ve kumanda kolu ürüne dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42213 Ankastre duş bataryası (sıva altı grubu) 255

• Kaba inşaat sırasında sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Çıkış ucu, duş başlığı, su jetleri 
veya el duşu (ankastre el duşu çıkışı 
kullanılarak) seçeneklerinden sadece 
biri kullanılabilir.

• Sıva üstü grubu ürüne dahil değildir.

A42433 Çıkış ucu (el duşu çıkışlı) Krom 387

• Ankastre banyo veya ankastre duş 
bataryaları ile uyumludur

• El duşu çıkışı G 1/2’dir.

• Çıkış ucu uzunluğu 175 mm’dir

• Duş kumandası kilitlemelidir.

A42432 Çıkış ucu Krom 238

• Ankastre banyo veya ankastre duş 
bataryaları ile uyumludur

• Çıkış ucu uzunluğu 175 mm’dir

A42249 Ankastre dirsek grubu 61

• Çıkış ucu bağlantısı için kullanılabilir.

• Kaba inşaat sırasında sıva altı montajı 
yapılmalıdır.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42467 Lavabo bataryası Krom 870

A4246723 Lavabo bataryası Altın 1.045

A4246726 Lavabo bataryası Bakır 1.045

• Çıkış ucu uzunluğu 110 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 170 mm’dir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Cache (gizli) perlatör.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde max. 
5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

A42469 Lavabo bataryası (yüksek) Krom 1.131

A4246923 Lavabo bataryası (yüksek) Altın 1.357

A4246926 Lavabo bataryası (yüksek) Bakır 1.357

• Çıkış ucu uzunluğu 110 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 215 mm’dir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Cache (gizli) perlatör.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde max. 
5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

A42510 Lavabo bataryası (3 delikli lavabolar için) Krom 957

A4251023 Lavabo bataryası (3 delikli lavabolar için) Altın 1.149

A4251026 Lavabo bataryası (3 delikli lavabolar için) Bakır 1.149

• Çıkış ucu uzunluğu 110 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 95 mm’dir.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde max. 5 
L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• 90° seramik diskli açma-kapama.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42487 Ankastre lavabo bataryası (sıva üstü grubu) Krom 904

A4248723 Ankastre lavabo bataryası (sıva üstü grubu) Altın 1.085

• Kaba inşaat sırasında A42230 
kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Çıkış ucu uzunluğu 145 mm’dir.

• Cache (gizli) perlatör.

• Özel debi kısıcılı perlatör 
sayesinde max. 8 L/dk su akışı 
sağlanmaktadır.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A42230 Ankastre lavabo bataryası (sıva altı grubu) 328

• Kaba inşaat sırasında sıva altı 
montajı yapılmalıdır.

• Sıva üstü grubu ürüne dahil değildir.

A42494 Bide bataryası (sifon kumandalı) Krom 1.124

A4249423 Bide bataryası (sifon kumandalı) Altın 1.348

A4249426 Bide bataryası (sifon kumandalı) Bakır 1.348

• Mafsallı Cache (gizli) perlatör.

• Özel debi regülatörlü perlatör 
sayesinde max. 5 lt/dk su akışı 
sağlanmaktadır.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş

• Sifon alt grubu ürüne dahil değildir.

• Sifon kumandalı olduğundan taşma 
deliği olmayan bideler ile uyumlu 
değildir.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42488 Banyo bataryası Krom 1.302

A4248823 Banyo bataryası Altın 1.562

• El duşu çıkışı G 1/2”tir.

• Duş kumandası otomatiktir.

• 45° dönebilen çıkış ucu gövdenin 
sol tarafına gizlidir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Silikon Cache (gizli) perlatör.

A42286 Ankastre banyo bataryası (sıva üstü grubu) Krom 419

A4228623 Ankastre banyo bataryası (sıva üstü grubu) Altın 501

• Kaba inşaat sırasında A41949 
kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Çıkış ucu kullanılacaksa A42489, 
A42490, A42491 veya A42492 
kodlu çıkış uçları ile kullanımı 
tavsiye edilir. Diğer çıkış uçları için 
bkz. sayfa no: 380-384.

• Rozet, kumanda kolu ve yönlendirici 
ürüne dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A41949 Ankastre banyo bataryası (sıva altı grubu) 278

• Kaba inşaat sırasında sıva altı 
montajı yapılmalıdır.

• Yönlendirici ile çıkış ucu, duş 
başlığı, su jetleri veya el duşu 
(ankastre el duşu çıkışı kullanılarak) 
seçeneklerinden sadece ikisi 
kullanılabilir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Sıva üstü grubu ürüne dahil değildir.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42287 Ankastre duş bataryası (sıva üstü grubu) Krom 398

A4228723 Ankastre duş bataryası (sıva üstü grubu) Altın 477

• Kaba inşaat sırasında A42213 
kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Rozet ve kumanda kolu ürüne 
dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A42213 Ankastre duş bataryası (sıva altı grubu) 255

• Kaba inşaat sırasında sıva altı 
montajı yapılmalıdır.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Çıkış ucu, duş başlığı, su jetleri 
veya el duşu (ankastre el duşu 
çıkışı kullanılarak) seçeneklerinden 
sadece biri kullanılabilir.

• Sıva üstü grubu ürüne dahil değildir.

A42288 Ankastre banyo bataryası (V-Box sıva üstü grubu) Krom 559

• Kaba inşaat sırasında A42262 
kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Yönlendirici ile çıkış ucu, duş 
başlığı, su jetleri veya el duşu 
(ankastre el duşu çıkışı kullanılarak) 
seçeneklerinden sadece ikisi 
kullanılabilir

• Çıkış ucu kullanılacaksa A42489, 
A42490, A42491 veya A42492 
kodlu çıkış uçları ile kullanımı 
tavsiye edilir. Diğer çıkış uçları için 
bkz. sayfa no: 380-384.

• Kartuş grubu, rozet, kumanda kolu 
ve yönlendirici ürüne dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42289 Ankastre duş bataryası (V-Box sıva üstü grubu) Krom 523

• Kaba inşaat sırasında A42262 kullanılarak sıva altı 
montajı yapılmalıdır.

• Yönlendirici ile çıkış ucu, duş başlığı, su jetleri 
veya el duşu (ankastre el duşu çıkışı kullanılarak) 
seçeneklerinden sadece birisi kullanılabilir

• Çıkış ucu kullanılacaksa A42489, A42490, A42491 veya 
A42492 kodlu çıkış uçları ile kullanımı tavsiye edilir. 
Diğer çıkış uçları için bkz. sayfa no: 380-384.

• Kartuş grubu, rozet, kumanda kolu ürüne dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A42290 Ankastre termostatik banyo bataryası (V-Box sıva üstü grubu) Krom 1.145

• Kaba inşaat sırasında A42262 kullanılarak sıva altı 
montajı yapılmalıdır.

• Yönlendirici ile çıkış ucu, duş başlığı, su jetleri 
veya el duşu (ankastre el duşu çıkışı kullanılarak) 
seçeneklerinden sadece ikisi kullanılabilir

• 38°C üzerindeki sıcaklıklara istenmeden çıkılmasını 
engelleyici emniyet butonu.

• Termostatik kartuş

• Yönlendirici üzerinden 90° açma kapama ve 
yönlendirme

• Çıkış ucu kullanılacaksa A42489, A42490, A42491 veya 
A42492 kodlu çıkış uçları ile kullanımı tavsiye edilir. 
Diğer çıkış uçları için bkz. sayfa no: 380-384.

• Kartuş grubu, rozet, kumanda kolu ve yönlendirici ürüne 
dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A42291 Ankastre termostatik duş bataryası (V-Box sıva üstü grubu) Krom 1.006

• Kaba inşaat sırasında A42262 kullanılarak sıva altı 
montajı yapılmalıdır.

• Yönlendirici ile çıkış ucu, duş başlığı, su jetleri 
veya el duşu (ankastre el duşu çıkışı kullanılarak) 
seçeneklerinden sadece birisi kullanılabilir

• 38°C üzerindeki sıcaklıklara istenmeden çıkılmasını 
engelleyici emniyet butonu.

• Termostatik kartuş

• Yönlendirici üzerinden 90° açma kapama

• Çıkış ucu kullanılacaksa A42489, A42490, A42491 veya 
A42492 kodlu çıkış uçları ile kullanımı tavsiye edilir. 
Diğer çıkış uçları için bkz. sayfa no: 380-384.

• Kartuş grubu, rozet, kumanda kolu ve yönlendirici ürüne 
dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42292 Yönlendirici (V-Box sıva üstü grubu) Krom 964

• Kaba inşaat sırasında A42262 kullanılarak sıva 
altı montajı yapılmalıdır.

• Tesisattan gelen suyu çıkış ucu, duş başlığı, 
su jetleri veya el duşu (ankastre el duşu çıkışı 
kullanılarak) seçeneklerinden sadece üçüne 
yönlendirmek için kullanılabilir

• Yönlendirici grubu, rozet, kumanda kolu ürüne 
dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A42262  V-Box (sıva altı grubu) 307

Kaba inşaat sırasında sıva altı montajı yapılmalıdır.
Sıva üstü grubu ürüne dahil değildir.

A42490 Çıkış ucu (el duşu çıkışlı) Krom 387

A4249023 Çıkış ucu (el duşu çıkışlı) Altın 464

• Ankastre banyo veya ankastre duş bataryaları ile 
uyumludur.

• El duşu çıkışı G 1/2”tir.

• Çıkış ucu uzunluğu 150 mm’dir.

• Cache (gizli) perlatör.

• Duş kumandası kilitlemelidir.

A42492 Çıkış ucu Krom 349

A4249223 Çıkış ucu Altın 419

• Ankastre banyo veya ankastre duş bataryaları ile 
uyumludur.

• Çıkış ucu uzunluğu 150 mm’dir.

• Cache (gizli) perlatör.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42249 Ankastre dirsek grubu 61

• Çıkış ucu bağlantısı için kullanılabilir.

• Kaba inşaat sırasında sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

A42493 Ankastre stop valf (sıva üstü grubu) Krom 142

A4249323 Ankastre stop valf (sıva üstü grubu) Altın 171

• Kaba inşaat sırasında A41441 veya A41442 
kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.

• 80x80 mm rozet ürüne dahildir.

A41441 Ankastre stop valf (sıva altı grubu) 69

• Kaba inşaat sırasında sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• 180° açma-kapama.

• Su giriş bağlantısı G 1/2’tir.

• 50 mm oynama mesafesi

• Sıva üstü grubu ürüne dahil değildir.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Suit L
Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42466 Lavabo bataryası Krom 870

A4246623 Lavabo bataryası Altın 1.045

A4246626 Lavabo bataryası Bakır 1.045

• Çıkış ucu uzunluğu 131 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 170 mm’dir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde max. 
5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

A42468 Lavabo bataryası (yüksek) Krom 1.131

A4246823 Lavabo bataryası (yüksek) Altın 1.357

A4246826 Lavabo bataryası (yüksek) Bakır 1.357

• Çıkış ucu uzunluğu 131 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 254 mm’dir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde max. 
5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

A42508 Lavabo bataryası (3 delikli lavabolar için) Krom 957

A4250823 Lavabo bataryası (3 delikli lavabolar için) Altın 1.149

A4250826 Lavabo bataryası (3 delikli lavabolar için) Bakır 1.149

• Çıkış ucu uzunluğu 131 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 134 mm’dir.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde max. 5 
L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• 90° seramik diskli açma-kapama.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Suit L
Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42470 Lavabo bataryası (döner borulu) Krom 959

A4247023 Lavabo bataryası (döner borulu) Altın 1.150

A4247026 Lavabo bataryası (döner borulu) Bakır 1.150

• Çıkış ucu uzunluğu 131 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 210 mm’dir.

• Döner boruludur.

• Özel debi kısıcılı perlatör 
sayesinde max. 5 L/dk su akışı 
sağlanmaktadır.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

A42486 Ankastre lavabo bataryası (sıva üstü grubu) Krom 904

A4248623 Ankastre lavabo bataryası (sıva üstü grubu) Altın 1.085

• Kaba inşaat sırasında A42230 
kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Çıkış ucu uzunluğu 165 mm’dir.

• Özel debi kısıcılı perlatör 
sayesinde max. 5 L/dk su akışı 
sağlanmaktadır.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A42230 Ankastre lavabo bataryası (sıva altı grubu) 328

• Kaba inşaat sırasında sıva altı 
montajı yapılmalıdır.

• Sıva üstü grubu ürüne dahil değildir.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Suit L
Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42494 Bide bataryası (sifon kumandalı) Krom 1.124

A4249423 Bide bataryası (sifon kumandalı) Altın 1.348

A4249426 Bide bataryası (sifon kumandalı) Bakır 1.348

• Mafsallı Cache (gizli) perlatör.

• Özel debi regülatörlü perlatör 
sayesinde max. 5 lt/dak su akışı 
sağlanmaktadır.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş

• Sifon alt grubu ürüne dahil değildir

• Sifon kumandalı olduğundan taşma 
deliği olmayan bideler ile uyumlu 
değildir.

A42488 Banyo bataryası Krom 1.302

A4248823 Banyo bataryası Altın 1.562

• El duşu çıkışı G 1/2”tir.

• Duş kumandası otomatiktir.

• 45° dönebilen çıkış ucu gövdenin 
sol tarafında gizlidir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Silikon Cache (gizli) perlatör.

A42529 Küvet bataryası (4 delikli) Krom 1.865

A4252923 Küvet bataryası (4 delikli) Altın 2.238

• Çıkış ucu uzunluğu 221 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 180 mm’dir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• 1F el duşu ve Chroma-tech spiral 
ürüne dahildir.

• Spiral uzunluğu 1.500 mm’dir.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A41287 Küvet bataryası (yerden-el duşlu) Krom 2.822

A4128723 Küvet bataryası (yerden-el duşlu) Altın 3.387

• Çıkış ucu uzunluğu 221 mm’dir.

• Yerden çıkış ucuna kadar olan yükseklik 932 
mm’dir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• 1F el duşu ürüne dahildir.

• Uyumlu olduğu küvetler için bkz. sayfa no: 1148

• Chroma-tech spiral uzunluğu  
1.500 mm’dir. 
 
01.06.2018 tarihi itibariyle satış hattına 
alınacaktır.

A42286 Ankastre banyo bataryası (sıva üstü grubu) Krom 419

A4228623 Ankastre banyo bataryası (sıva üstü grubu) Altın 501

• Kaba inşaat sırasında A41949 kullanılarak sıva 
altı montajı yapılmalıdır..

• Çıkış ucu kullanılacaksa A42489, A42490, 
A42491 veya A42492 kodlu çıkış uçları ile 
kullanımı tavsiye edilir. Diğer çıkış uçları için 
bkz. sayfa no: 380-384.

• Rozet, kumanda kolu ve yönlendirici ürüne 
dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A41949 Ankastre banyo bataryası (sıva altı grubu) 278

• Kaba inşaat sırasında sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Yönlendirici ile çıkış ucu, duş başlığı, su 
jetleri veya el duşu (ankastre el duşu çıkışı 
kullanılarak) seçeneklerinden sadece ikisi 
kullanılabilir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Sıva üstü grubu ürüne dahil değildir.

A42287 Ankastre duş bataryası (sıva üstü grubu) Krom 398

A4228723 Ankastre duş bataryası (sıva üstü grubu) Altın 477

• Kaba inşaat sırasında A42213 kullanılarak sıva 
altı montajı yapılmalıdır.

• Rozet ve kumanda kolu ürüne dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

Suit L
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42213 Ankastre duş bataryası (sıva altı grubu) 255

• Kaba inşaat sırasında sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Çıkış ucu, duş başlığı, su jetleri 
veya el duşu (ankastre el duşu çıkışı 
kullanılarak) seçeneklerinden sadece 
biri kullanılabilir.

• Sıva üstü grubu ürüne dahil değildir.

A42288 Ankastre banyo bataryası (V-Box sıva üstü grubu) Krom 559

• Kaba inşaat sırasında A42262 
kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Yönlendirici ile çıkış ucu, duş 
başlığı, su jetleri veya el duşu 
(ankastre el duşu çıkışı kullanılarak) 
seçeneklerinden sadece ikisi 
kullanılabilir

• Çıkış ucu kullanılacaksa A42489, 
A42490, A42491 veya A42492 kodlu 
çıkış uçları ile kullanımı tavsiye edilir. 
Diğer çıkış uçları için bkz. sayfa no: 
380-384.

• Kartuş grubu, rozet, kumanda kolu ve 
yönlendirici ürüne dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A42289 Ankastre duş bataryası (V-Box sıva üstü grubu) Krom 523

• Kaba inşaat sırasında A42262 
kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Yönlendirici ile çıkış ucu, duş 
başlığı, su jetleri veya el duşu 
(ankastre el duşu çıkışı kullanılarak) 
seçeneklerinden sadece birisi 
kullanılabilir

• Çıkış ucu kullanılacaksa A42489, 
A42490, A42491 veya A42492 kodlu 
çıkış uçları ile kullanımı tavsiye edilir. 
Diğer çıkış uçları için bkz. sayfa no: 
380-384.

• Kartuş grubu, rozet, kumanda kolu 
ürüne dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

Suit L
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Suit L
Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42290 Ankastre termostatik banyo bataryası (V-Box sıva üstü grubu) Krom 1.145

• Kaba inşaat sırasında A42262 kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Yönlendirici ile çıkış ucu, duş başlığı, su jetleri veya el duşu 
(ankastre el duşu çıkışı kullanılarak) seçeneklerinden sadece 
ikisi kullanılabilir

• 38°C üzerindeki sıcaklıklara istenmeden çıkılmasını engelleyici 
emniyet butonu.

• Termostatik kartuş

• Yönlendirici üzerinden 90° açma kapama ve yönlendirme

• Çıkış ucu kullanılacaksa A42489, A42490, A42491 veya 
A42492 kodlu çıkış uçları ile kullanımı tavsiye edilir. Diğer çıkış 
uçları için bkz. sayfa no: 380-384.

• Kartuş grubu, rozet, kumanda kolu ve yönlendirici ürüne 
dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A42291 Ankastre termostatik duş bataryası (V-Box sıva üstü grubu) Krom 1.006

• Kaba inşaat sırasında A42262 kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Yönlendirici ile çıkış ucu, duş başlığı, su jetleri veya el duşu 
(ankastre el duşu çıkışı kullanılarak) seçeneklerinden sadece 
birisi kullanılabilir

• 38°C üzerindeki sıcaklıklara istenmeden çıkılmasını engelleyici 
emniyet butonu.

• Termostatik kartuş

• Yönlendirici üzerinden 90° açma kapama

• Çıkış ucu kullanılacaksa A42489, A42490, A42491 veya 
A42492 kodlu çıkış uçları ile kullanımı tavsiye edilir. Diğer çıkış 
uçları için bkz. sayfa no: 380-384.

• Kartuş grubu, rozet, kumanda kolu ve yönlendirici ürüne 
dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A42292 Yönlendirici (V-Box sıva üstü grubu) Krom 964

• Kaba inşaat sırasında A42262 kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Tesisattan gelen suyu çıkış ucu, duş başlığı, su jetleri veya 
el duşu (ankastre el duşu çıkışı kullanılarak) seçeneklerinden 
sadece üçüne yönlendirmek için kullanılabilir

• Yönlendirici grubu, rozet, kumanda kolu ürüne dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42262 V-Box (sıva altı grubu) 307

• Kaba inşaat sırasında sıva altı montajı yapılmalıdır.

• Sıva üstü grubu ürüne dahil değildir.

A42489 Çıkış ucu (el duşu çıkışlı) Krom 387

A4248923 Çıkış ucu (el duşu çıkışlı) Altın 464

• Ankastre banyo veya ankastre duş bataryaları ile 
uyumludur.

• El duşu çıkışı G 1/2”tir.

• Çıkış ucu uzunluğu 170 mm’dir.

• Duş kumandası kilitlemelidir.

A42491 Çıkış ucu Krom 349

A4249123 Çıkış ucu Altın 419

• Ankastre banyo veya ankastre duş bataryaları ile 
uyumludur.

• Çıkış ucu uzunluğu 170 mm’dir.

A42249 Ankastre dirsek grubu 61

• Çıkış ucu bağlantısı için kullanılabilir.

• Kaba inşaat sırasında sıva altı montajı yapılmalıdır.

Suit L
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42493 Ankastre stop valf (sıva üstü grubu) Krom 142

A4249323 Ankastre stop valf (sıva üstü grubu) Altın 171

• Kaba inşaat sırasında A41441 veya 
A41442 kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• 80x80 mm rozet ürüne dahildir.

A41441 Ankastre stop valf (sıva altı grubu) 69

• Kaba inşaat sırasında sıva altı 
montajı yapılmalıdır.

• 180° açma-kapama.

• Su giriş bağlantısı G 1/2’tir.

• 50 mm oynama mesafesi

• Sıva üstü grubu ürüne dahil değildir.

Suit L
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Matrix
Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A41753 Lavabo bataryası Krom 721

• Çıkış ucu uzunluğu 126 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 94 mm’dir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Metal parayla bile kolayca sökülüp 
takılabilen Cache (gizli) perlatör.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

A41759 Lavabo bataryası (yüksek) Krom 899

• Çıkış ucu uzunluğu 197 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 254 mm’dir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Metal parayla bile kolayca sökülüp 
takılabilen Cache (gizli) perlatör.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

A42233 Ankastre lavabo bataryası (sıva üstü grubu) Krom 635

• Kaba inşaat sırasında A42230 
kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Çıkış ucu uzunluğu 151 mm’dir.

• Bozuk parayla bile kolayca sökülüp 
takılabilen Cache (gizli) perlatör.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42230 Ankastre lavabo bataryası (sıva altı grubu) 328

• Kaba inşaat sırasında sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Sıva üstü grubu ürüne dahil değildir.

A41762 Banyo bataryası Krom 937

• El duşu çıkışı G 1/2”tir.

• Duş kumandası kilitlemelidir.

• Çıkış ucu uzunluğu 176 mm’dir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Metal parayla bile kolayca sökülüp 
takılabilen Cache (gizli) perlatör.

A41763 Dufl bataryası Krom 684

• El duşu çıkışı G 1/2”tir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

A41790 Küvet bataryası (3 delikli) Krom 1.607

• Çıkış ucu uzunluğu 185 mm’dir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Metal parayla bile kolayca sökülüp 
takılabilen Cache (gizli) perlatör.

• Spiral uzunluğu 2.000 mm’dir.

• Sense el duşu ve Chroma-tech spiral 
ürüne dahildir.

• El duşu spirali için küvet altına 
monte edilen “süzülen suyu toplama 
sistemi” ürüne dahildir.

Matrix
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42202 Ankastre banyo bataryası (sıva üstü grubu) Krom 336

• Kaba inşaat sırasında A41949 
kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Çıkış ucu kullanılacaksa A40564 
veya A40565 kodlu çıkış ucu 
kullanımı tavsiye edilir. Diğer çıkış 
uçları için bkz. sayfa no: 380-384.

• Rozet, kumanda kolu ve yönlendirici 
ürüne dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A41949 Ankastre banyo bataryası (sıva altı grubu) 278

• Kaba inşaat sırasında sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Yönlendirici ile çıkış ucu, duş 
başlığı, su jetleri veya el duşu 
(ankastre el duşu çıkışı kullanılarak) 
seçeneklerinden sadece ikisi 
kullanılabilir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Sıva üstü grubu ürüne dahil değildir.

A42216 Ankastre duş bataryası (sıva üstü grubu) Krom 319

• Kaba inşaat sırasında A42213 
kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Rozet ve kumanda kolu ürüne 
dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A42213 Ankastre duş bataryası (sıva altı grubu) 255

• Kaba inşaat sırasında sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Çıkış ucu, duş başlığı, su jetleri 
veya el duşu (ankastre el duşu çıkışı 
kullanılarak) seçeneklerinden sadece 
biri kullanılabilir.

• Sıva üstü grubu ürüne dahil değildir.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A40564 Çıkış ucu (el duşu çıkışlı) Krom 345

• Ankastre banyo veya ankastre duş 
bataryaları ile uyumludur.

• El duşu çıkışı G 1/2”tir.

• Metal parayla bile kolayca sökülüp 
takılabilen Cache (gizli) perlatör.

• Çıkış ucu uzunluğu 156 mm’dir.

• Duş kumandası kilitlemelidir.

A40565 Çıkış ucu Krom 257

• Ankastre banyo veya ankastre duş 
bataryaları ile uyumludur.

• Metal parayla bile kolayca sökülüp 
takılabilen Cache (gizli) perlatör.

• Çıkış ucu uzunluğu 156 mm’dir.

A42249 Ankastre dirsek grubu 61

• Çıkış ucu bağlantısı için kullanılabilir.

• Kaba inşaat sırasında sıva altı montajı 
yapılmalıdır.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42513 Lavabo bataryası Krom 458

• Çıkış ucu uzunluğu 120 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 109 mm’dir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• +/- 7° hareketli perlatör.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır. 

• Ek aparat gerektirmeyen pratik 
montaj

A42514 Lavabo bataryası (yüksek) Krom 627

• Çıkış ucu uzunluğu 135 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 239 mm’dir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• +/- 7° hareketli perlatör.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• Ek aparat gerektirmeyen pratik 
montaj

A42521 Lavabo bataryası Krom 521

• Çıkış ucu uzunluğu 119 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 118 mm’dir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• +/- 7° hareketli perlatör.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

A42523 Lavabo bataryası (yüksek) Krom 677

• Çıkış ucu uzunluğu 119 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 266 mm’dir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• +/- 7° hareketli su tasarruflu perlatör.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42524 Lavabo bataryası (döner borulu) Krom 650

• Çıkış ucu uzunluğu 145 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 199 mm’dir.

• Döner boruludur.

• +/- 7° hareketli perlatör.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

A42539 Ankastre lavabo bataryası (sıva üstü grubu) Krom 458

• Kaba inşaat sırasında A42230 
kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Çıkış ucu uzunluğu 168 mm’dir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A42230 Ankastre lavabo bataryası (sıva altı grubu) 328

• Kaba inşaat sırasında sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Sıva üstü grubu ürüne dahil değildir.

A42519 Bide bataryası (sifon kumandalı) Krom 694

• Cache (gizli) perlatör.

• Çıkış ucunda mafsallı perlatör 
kullanılmaktadır.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş

• Sifon alt grubu ürüne dahil değildir.

• Sifon kumandalı olduğundan taşma 
deliği olmayan bideler ile uyumlu 
değildir.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42525 Banyo bataryası Krom 730

• El duşu çıkışı G 1/2’tir.

• Duş kumandası kilitlemelidir.

• Çıkış ucu uzunluğu 168 mm’dir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Silikon perlatör.

A42516 Banyo bataryası Krom 609

• El duşu çıkışı G 1/2”tir.

• Duş kumandası kilitlemelidir.

• Çıkış ucu uzunluğu 177 mm’dir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

A42526 Duş bataryası Krom 506

• El duşu çıkışı G 1/2’tir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

A42294 Ankastre banyo bataryası (sıva üstü grubu) Krom 275

• Kaba inşaat sırasında A41949 
kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Çıkış ucu kullanılacaksa A42392 veya 
A40699 kodlu çıkış ucu kullanımı 
tavsiye edilir. Diğer çıkış uçları için 
bkz. sayfa no: 380-384.

• Rozet, kumanda kolu ve yönlendirici 
ürüne dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A41949 Ankastre banyo bataryası (sıva altı grubu) 278

• Kaba inşaat sırasında sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Yönlendirici ile çıkış ucu, duş 
başlığı, su jetleri veya el duşu 
(ankastre el duşu çıkışı kullanılarak) 
seçeneklerinden sadece ikisi 
kullanılabilir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Sıva üstü grubu ürüne dahil değildir.

A42295 Ankastre duş bataryası (sıva üstü grubu) Krom 253

• Kaba inşaat sırasında A42213 
kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Rozet ve kumanda kolu ürüne 
dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A42213 Ankastre duş bataryası (sıva altı grubu) 255

• Kaba inşaat sırasında sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Çıkış ucu, duş başlığı, su jetleri 
veya el duşu (ankastre el duşu çıkışı 
kullanılarak) seçeneklerinden sadece 
biri kullanılabilir.

• Sıva üstü grubu ürüne dahil değildir.

A42392 Çıkış ucu (el duşu çıkışlı) Krom 387

• Ankastre banyo veya ankastre duş 
bataryaları ile uyumludur.

• El duşu çıkışı G 1/2’tir.

• Çıkış ucu uzunluğu 176 mm’dir.

• Duş kumandası kilitlemelidir.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A40699 Çıkış ucu Krom 239

• Ankastre banyo ve duş bataryaları ile 
uyumludur.

• Çıkış ucu uzunluğu 176 mm’dir.

A42249 Ankastre dirsek grubu 61

• Çıkış ucu bağlantısı için kullanılabilir.

• Kaba inşaat sırasında sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

A42156 Eviye bataryası Krom 715

• Çıkış ucu uzunluğu 173 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 274 mm’dir.

• 360° döner boruludur.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Silikon perlatör.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• Kumanda kolu sağ veya sol tarafta 
kullanım için uygundur.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A40775 Lavabo bataryası Krom 491

• Çıkış ucu uzunluğu 130 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 85 mm’dir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• +/- 7° hareketli su tasarruflu perlatör.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

A40775ENR BluEco Lavabo bataryası Krom 507

• Çıkış ucu uzunluğu 130 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 85 mm’dir.

• 90° tek yönlü (sola dönen) ısı ve debi 
limitörlü özel kartuş.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

A40798 Lavabo bataryası (yüksek) Krom 671

• Çıkış ucu uzunluğu 142 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 241 mm’dir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş. 

• +/- 7° hareketli su tasarruflu perlatör.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A40798ENR BluEco Lavabo bataryası (yüksek) Krom 694

• Çıkış ucu uzunluğu 142 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 241 mm’dir.

• 90° tek yönlü (sola dönen) ısı ve 
debi limitörlü özel kartuş.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

A42507 Lavabo bataryası (3 delikli lavabolar için) Krom 550

• Çıkış ucu uzunluğu 132 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 96 mm’dir.

• +/- 7° hareketli perlatör.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• 90° seramik diskli açma-kapama.

A42250 Ankastre lavabo bataryası (sıva üstü grubu) Krom 467

• Kaba inşaat sırasında A42230 
kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır. 

• Çıkış ucu uzunluğu 166 mm’dir.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42230 Ankastre lavabo bataryası (sıva altı grubu) 328

• Kaba inşaat sırasında sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Sıva üstü grubu ürüne dahil değildir.

A40777 Bide bataryası (sifon kumandalı) Krom 620

• Çıkış ucunda mafsallı perlatör 
kullanılmıştır.

• Çıkış ucu uzunluğu 102 mm’dir.

• Isı ve debi ayarlı özel kartuş.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• Sifon alt grubu fiyata dahil değildir.

• Sifon kumandalı olduğundan taşma 
deliği olmayan bideler ile uyumlu 
değildir.

A40778 Banyo bataryası Krom 652

• Duş kumandası kilitlemelidir.

• El duşu çıkışı G 1/2”tir.

• Çıkış ucu uzunluğu 164 mm’dir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

A40778ENR BluEco Banyo bataryası Krom 673

• Duş kumandası kilitlemelidir.

• El duşu çıkışı G 1/2”tir.

• Çıkış ucu uzunluğu 164 mm’dir.

• 90° tek yönlü (sola dönen) ısı ve debi 
limitörlü özel kartuş.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42531 Küvet bataryası (4 delikli) Krom 1.764

• Çıkış ucu uzunluğu 225 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 145 mm’dir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• 1F el duşu ve Chroma-tech spiral ürüne 
dahildir.

• Spiral uzunluğu 1.500 mm’dir.

A41289 Küvet bataryası (yerden-el duşu) Krom 2.650

• Çıkış ucu uzunluğu 225 mm’dir.

• Yerden çıkış ucuna kadar olan yükseklik 
910 mm’dir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• 1F el duşu ürüne dahildir.

• Uyumlu olduğu küvetler için bkz. sayfa 
no: 1148

• Chroma-tech spiral uzunluğu 1.500 
mm’dir. 
 
01.06.2018 tarihi itibariyle satış 
hattına alınacaktır.

A42208 Ankastre banyo bataryası (sıva üstü grubu) Krom 332

• Kaba inşaat sırasında A41949 
kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.

• Çıkış ucu kullanılacaksa A42254 veya 
A42393 kodlu çıkış ucu kullanımı tavsiye 
edilir. Diğer çıkış uçları için bkz. sayfa 
no: 380-384.

• Rozet, kumanda kolu ve yönlendirici 
ürüne dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A41949 Ankastre banyo bataryası (sıva altı grubu) 278

• Kaba inşaat sırasında sıva altı 
montajı yapılmalıdır.

• Yönlendirici ile çıkış ucu, duş 
başlığı, su jetleri veya el duşu 
(ankastre el duşu çıkışı kullanılarak) 
seçeneklerinden sadece ikisi 
kullanılabilir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Sıva üstü grubu ürüne dahil değildir.

• A42208 ile uyumludur.

A42222 Ankastre duş bataryası (sıva üstü grubu) Krom 308

• Kaba inşaat sırasında A42213 
kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Rozet ve kumanda kolu ürüne 
dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A42213 Ankastre duş bataryası (sıva altı grubu) 255

• Kaba inşaat sırasında sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Çıkış ucu, duş başlığı, su jetleri 
veya el duşu (ankastre el duşu çıkışı 
kullanılarak) seçeneklerinden sadece 
biri kullanılabilir.

• Sıva üstü grubu ürüne dahil değildir.

A42393 Çıkış ucu (el duşu çıkışlı) Krom 387

• Ankastre banyo veya ankastre duş 
bataryaları ile uyumludur.

• El duşu çıkışı G 1/2’tir.

• Çıkış ucu uzunluğu 167 mm’dir.

• Duş kumandası kilitlemelidir.

Q-Line
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42254 Çıkış ucu Krom 249

• Ankastre banyo ve duş bataryaları ile 
uyumludur.

• Çıkış ucu uzunluğu 167 mm’dir.

A42249 Ankastre dirsek grubu 61

• Çıkış ucu bağlantısı için kullanılabilir.

• Kaba inşaat sırasında sıva altı 
montajı yapılmalıdır.

A41446 Ankastre stop valf (sıva üstü grubu) Krom 84

• Kaba inşaat sırasında A41441 veya 
A41442 kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• 80x80 mm rozet ürüne dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A41441 Ankastre stop valf (sıva altı grubu) 69

• Kaba inşaat sırasında sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• 180° açma-kapama.

• Su giriş bağlantısı G 1/2’tir.

• 50 mm oynama mesafesi

• Sıva üstü grubu ürüne dahil değildir.

A42135 Eviye bataryası Krom 770

• Çıkış ucu uzunluğu 210 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 271 mm’dir.

• Döner boruludur.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

Q-Line
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42132 Eviye bataryası Krom 733

• Çıkış ucu uzunluğu 185 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 258 mm’dir.

• Döner boruludur.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Cache (gizli) silikon perlatör

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

A42132ENR BluEco Eviye bataryası Krom 757

• Çıkış ucu uzunluğu 185 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 258 mm’dir.

• Döner boruludur.

• 90° tek yönlü (sola dönen) ısı ve debi 
limitörlü özel kartuş.

• Cache (gizli) silikon perlatör

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

Q-Line
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

X-Line
Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42325 Lavabo bataryası (sifon kumandalı) Krom 455

A4232523 Lavabo bataryası (sifon kumandalı) Altın 600

• Çıkış ucu uzunluğu 127 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 91 mm’dir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• Sifon alt grubu ürüne dahil değildir.

• Sifon alt grubu seçimi için bkz. 
sayfa no: 396-397

• Sifon kumandalı olduğundan taşma 
deliği olmayan lavabolarla uyumlu 
değildir.

A42321 Lavabo bataryası Krom 412

A4232123 Lavabo bataryası Altın 544

• Çıkış ucu uzunluğu 127 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 91 mm’dir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

A42387 Lavabo bataryası (sifon kumandalı-kısa) Krom 412

A4238723 Lavabo bataryası (sifon kumandalı-kısa) Altın 544

• Çıkış ucu uzunluğu 103 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 83 mm’dir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• Sifon alt grubu ürüne dahil değildir.

• Sifon alt grubu seçimi için bkz. 
sayfa no: 396-397

• Sifon kumandalı olduğundan taşma 
deliği olmayan lavabolarla uyumlu 
değildir.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42386 Lavabo bataryası (kısa) Krom 371

A4238623 Lavabo bataryası (kısa) Altın 489

• Çıkış ucu uzunluğu 103 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 83 mm’dir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Özel debi kısıcılı perlatör 
sayesinde max. 5 L/dk su akışı 
sağlanmaktadır.

A42326 Lavabo bataryası (sifon kumandalı - yüksek) Krom 660

A4232623 Lavabo bataryası (sifon kumandalı - yüksek) Altın 869

• Çıkış ucu uzunluğu 124 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 238 mm’dir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• Sifon alt grubu ürüne dahil değildir.

• Sifon alt grubu seçimi için bkz. sayfa 
no: 396-397

• Sifon kumandalı olduğundan taşma 
deliği olmayan lavabolarla uyumlu 
değildir.

A42322 Lavabo bataryası (yüksek) Krom 595

A4232223 Lavabo bataryası (yüksek) Altın 784

• Çıkış ucu uzunluğu 124 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 238 mm’dir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Özel debi kısıcılı perlatör 
sayesinde max. 5 L/dk su akışı 
sağlanmaktadır.

X-Line
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

X-Line
Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42504 Lavabo bataryası (3 delikli lavabolar için) Krom 495

A4250423 Lavabo bataryası (3 delikli lavabolar için) Altın 594

• Çıkış ucu uzunluğu 125 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 82 mm’dir.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• 90° seramik diskli açma-kapama.

A42402 Lavabo bataryası (döner borulu) Krom 514

A4240223 Lavabo bataryası (döner borulu) Altın 617

• Çıkış ucu uzunluğu 112 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 213 mm’dir.

• Döner boruludur.

• Metal parayla bile kolayca sökülüp 
takılabilen perlatör.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

A42399 Ankastre lavabo bataryası (sıva üstü grubu) Krom 419

A4239923 Ankastre lavabo bataryası (sıva üstü grubu) Altın 504

• Kaba inşaat sırasında A42230 
kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Çıkış ucu uzunluğu 170 mm’dir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A42230 Ankastre lavabo bataryası (sıva altı grubu) 328

• Kaba inşaat sırasında sıva altı 
montajı yapılmalıdır.

• Sıva üstü grubu ürüne dahil değildir.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

X-Line
Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42323 Bide bataryası (sifon kumandalı) Krom 538

A4232323 Bide bataryası (sifon kumandalı) Altın 707

• Çıkış ucunda mafsallı perlatör 
kullanılmıştır.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• Isı ve debi ayarlı özel kartuş

• Sifon alt grubu ürüne dahil değildir

• Sifon kumandalı olduğundan taşma 
deliği olmayan lavabolar ile uyumlu 
değildir.

A42324 Banyo bataryası Krom 576

A4232423 Banyo bataryası Altın 760

• El duşu çıkışı G 1/2”tir.

• Duş kumandası kilitlemelidir. 

• Çıkış ucu uzunluğu 174 mm’dir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

A47097 Termostatik banyo bataryası Krom 1.407

• El duşu çıkışı G 1/2’tir.

• Çıkış ucu uzunluğu 208 mm’dir.

• 38°C üzerindeki sıcaklıklara 
istenmeden çıkılmasını engelleyici 
emniyet butonu.

• Tek volan ile 180° açma-kapama ve 
yönlendirme.

• Kullanım koşulları için bkz. sayfa 511

A42378 Duş bataryası Krom 461

A4237823 Duş bataryası Altın 608

• El duşu çıkışı G 1/2’tir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A47098 Termostatik duş bataryası Krom 1.032

• 38°C üzerindeki sıcaklıklara 
istenmeden çıkılmasını engelleyici 
emniyet butonu.

• 90° açma-kapama.

• El duşu çıkışı G 1/2’tir.

• 25°C üzeri su kullanımında soğuk 
suyun sıcak su üzerindeki izolasyon 
etkisi ile gövdenin aşırı ısınması 
engellenir.

• Kullanım koşulları için bkz. sayfa 511

A42530 Küvet bataryası (4 delikli) Krom 1.688

A4253023 Küvet bataryası (4 delikli) Altın 2.026

• Çıkış ucu uzunluğu 223 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 147 mm’dir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• 1F el duşu ve Chroma-tech spiral 
ürüne dahildir.

• Spiral uzunluğu 1.500 mm’dir.

A41288 Küvet bataryası (yerden-el duşlu) Krom 2.258

A4128823 Küvet bataryası (yerden-el duşlu) Altın 2.710

• Çıkış ucu uzunluğu 223 mm’dir.

• Yerden çıkış ucuna kadar olan 
yükseklik 914 mm’dir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş

• 1F el duşu ürüne dahildir.

• Uyumlu olduğu küvetler için bkz. 
sayfa no: 1148

• Chroma-tech spiral uzunluğu 1.500 
mm’dir. 
 
01.06.2018 tarihi itibariyle satış 
hattına alınacaktır.

X-Line
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42251 Ankastre banyo bataryası (sıva üstü grubu) Krom 325

A4225123 Ankastre banyo bataryası (sıva üstü grubu) Altın 428

• Kaba inşaat sırasında A41949 kullanılarak 
sıva altı montajı yapılmalıdır.

• Çıkış ucu kullanılacaksa A40699, A4069923, 
A42392 veya A4239223 kodlu çıkış ucu 
kullanımı tavsiye edilir. Diğer çıkış uçları için 
bkz. sayfa no: 380-384.

• Rozet, kumanda kolu ve yönlendirici ürüne 
dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A41949 Ankastre banyo bataryası (sıva altı grubu) 278

• Kaba inşaat sırasında sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Yönlendirici ile çıkış ucu, duş başlığı, su 
jetleri veya el duşu (ankastre el duşu çıkışı 
kullanılarak) seçeneklerinden sadece ikisi 
kullanılabilir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Sıva üstü grubu ürüne dahil değildir.

A42252 Ankastre duş bataryası (sıva üstü grubu) Krom 306

A4225223 Ankastre duş bataryası (sıva üstü grubu) Altın 404

• Kaba inşaat sırasında A42213 kullanılarak 
sıva altı montajı yapılmalıdır.

• Rozet ve kumanda kolu ürüne dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A42213 Ankastre duş bataryası (sıva altı grubu) 255

• Kaba inşaat sırasında sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Çıkış ucu, duş başlığı, su jetleri veya el 
duşu (ankastre el duşu çıkışı kullanılarak) 
seçeneklerinden sadece biri kullanılabilir.

• Sıva üstü grubu ürüne dahil değildir.

X-Line
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

X-Line
Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42264 Ankastre banyo bataryası (V-Box sıva üstü grubu) Krom 526

• Kaba inşaat sırasında A42262 kullanılarak sıva altı 
montajı yapılmalıdır.

• Yönlendirici ile çıkış ucu, duş başlığı, su jetleri 
veya el duşu (ankastre el duşu çıkışı kullanılarak) 
seçeneklerinden sadece ikisi kullanılabilir

• Çıkış ucu kullanılacaksa A40699 veya A42392 kodlu 
çıkış uçları ile kullanımı tavsiye edilir. Diğer çıkış uçları 
için bkz. sayfa no: 380-384.

• Kartuş grubu, rozet, kumanda kolu ve yönlendirici ürüne 
dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A42267 Ankastre duş bataryası (V-Box sıva üstü grubu) Krom 492

• Kaba inşaat sırasında A42262 kullanılarak sıva altı 
montajı yapılmalıdır.

• Yönlendirici ile çıkış ucu, duş başlığı, su jetleri 
veya el duşu (ankastre el duşu çıkışı kullanılarak) 
seçeneklerinden sadece birisi kullanılabilir

• Çıkış ucu kullanılacaksa A40699 veya A42392 kodlu 
çıkış uçları ile kullanımı tavsiye edilir. Diğer çıkış uçları 
için bkz. sayfa no: 380-384.

• Kartuş grubu, rozet, kumanda kolu ürüne dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A42270 Ankastre termostatik banyo bataryası 
(V-Box sıva üstü grubu) Krom 1.080

• Kaba inşaat sırasında A42262 kullanılarak sıva altı 
montajı yapılmalıdır.

• Yönlendirici ile çıkış ucu, duş başlığı, su jetleri 
veya el duşu (ankastre el duşu çıkışı kullanılarak) 
seçeneklerinden sadece ikisi kullanılabilir

• 38°C üzerindeki sıcaklıklara istenmeden çıkılmasını 
engelleyici emniyet butonu.

• Termostatik kartuş

• Yönlendirici üzerinden 90° açma kapama ve yönlendirme

• Çıkış ucu kullanılacaksa A40699 veya A42392 kodlu 
çıkış uçları ile kullanımı tavsiye edilir. Diğer çıkış uçları 
için bkz. sayfa no: 380-384.

• Kartuş grubu, rozet, kumanda kolu ve yönlendirici ürüne 
dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

X-Line
Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42273 Ankastre termostatik duş bataryası 
(V-Box sıva üstü grubu) Krom 948

• Kaba inşaat sırasında A42262 kullanılarak sıva 
altı montajı yapılmalıdır.

• Yönlendirici ile çıkış ucu, duş başlığı, su jetleri 
veya el duşu (ankastre el duşu çıkışı kullanılarak) 
seçeneklerinden sadece birisi kullanılabilir

• 38°C üzerindeki sıcaklıklara istenmeden 
çıkılmasını engelleyici emniyet butonu.

• Termostatik kartuş

• Yönlendirici üzerinden 90° açma kapama

• Çıkış ucu kullanılacaksa A40699 veya A42392 
kodlu çıkış uçları ile kullanımı tavsiye edilir. 
Diğer çıkış uçları için bkz. sayfa no: 380-384.

• Kartuş grubu, rozet, kumanda kolu ve 
yönlendirici ürüne dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A42276 Yönlendirici (V-Box sıva üstü grubu) Krom 909

• Kaba inşaat sırasında A42262 kullanılarak sıva 
altı montajı yapılmalıdır.

• Tesisattan gelen suyu çıkış ucu, duş başlığı, 
su jetleri veya el duşu (ankastre el duşu çıkışı 
kullanılarak) seçeneklerinden sadece üçüne 
yönlendirmek için kullanılabilir

• Yönlendirici grubu, rozet, kumanda kolu ürüne 
dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A42262 V-Box (sıva altı grubu) 307

• Kaba inşaat sırasında sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Sıva üstü grubu ürüne dahil değildir.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

X-Line
Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42392 Çıkış ucu (el duşu çıkışlı) Krom 387

A4239223 Çıkış ucu (el duşu çıkışlı) Altın 464

• Ankastre banyo veya ankastre duş 
bataryaları ile uyumludur.

• El duşu çıkışı G 1/2’tir.

• Çıkış ucu uzunluğu 176 mm’dir.

• Duş kumandası kilitlemelidir.

A40699 Çıkış ucu Krom 239

A4069923 Çıkış ucu Altın 313

• Ankastre banyo ve duş bataryaları 
ile uyumludur.

• Çıkış ucu uzunluğu 176 mm’dir.

A42249 Ankastre dirsek grubu 61

• Çıkış ucu bağlantısı için kullanılabilir.

• Kaba inşaat sırasında sıva altı 
montajı yapılmalıdır.

A41445 Ankastre stop valf (sıva üstü grubu) Krom 79

A4144523 Ankastre stop valf (sıva üstü grubu) Altın 94

• Kaba inşaat sırasında A41441 veya 
A41442 kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Ø 80 mm rozet ürüne dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A41441 Ankastre stop valf (sıva altı grubu) 69

• Kaba inşaat sırasında sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• 180° açma-kapama.

• Su giriş bağlantısı G 1/2’tir.

• 50 mm oynama mesafesi

• Sıva üstü grubu ürüne dahil değildir.

A42115 Eviye bataryası Krom 601

A4211523 Eviye bataryası Altın 792

• Çıkış ucu uzunluğu 149 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 242 mm’dir.

• 360° döner boruludur.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• Kumanda kolu sağ veya sol tarafta 
kullanım için uygundur.

X-Line
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A41941 Lavabo bataryası (sifon kumandalı) Krom 377

A4194123 Lavabo bataryası (sifon kumandalı) Altın 498

• Çıkış ucu uzunluğu 125 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 88 mm’dir.

• Metal parayla bile kolayca sökülüp 
takılabilen su tasarruflu perlatör.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 9 L/dk su akışı sağlanmaktadır. 

• Sifon alt grubu ürüne dahil değildir.

• Sifon alt grubu seçimi için bkz. sayfa 
no: 396-397

• Sifon kumandalı olduğundan taşma 
deliği olmayan lavabolar ile uyumlu 
değildir.

A41936 Lavabo bataryası Krom 343

A4193623 Lavabo bataryası Altın 452

• Çıkış ucu uzunluğu 125 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 88 mm’dir.

• Metal parayla bile kolayca sökülüp 
takılabilen su tasarruflu perlatör.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 9 L/dk su akışı sağlanmaktadır. 

A41939 Lavabo bataryası (döner borulu) Krom 427

A4193923 Lavabo bataryası (döner borulu) Altın 562

• Çıkış ucu uzunluğu 150 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 190 mm’dir.

• Döner boruludur.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 9 L/dk su akışı sağlanmaktadır. 

Flo S
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A41942 Lavabo bataryası (sifon kumandalı- yüksek) Krom 567

A4194223 Lavabo bataryası (sifon kumandalı- yüksek) Altın 748

• Çıkış ucu uzunluğu 145 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 232 mm’dir.

• Metal parayla bile kolayca sökülüp 
takılabilen su tasarruflu perlatör.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 9 L/dk su akışı sağlanmaktadır. 

• Sifon alt grubu ürüne dahil değildir.

• Sifon alt grubu seçimi için bkz. sayfa 
no: 396-397

• Sifon kumandalı olduğundan taşma 
deliği olmayan lavabolar ile uyumlu 
değildir.

A41940 Lavabo bataryası (yüksek) Krom 514

A4194023 Lavabo bataryası (yüksek) Altın 679

• Çıkış ucu uzunluğu 145 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 232 mm’dir.

• Metal parayla bile kolayca sökülüp 
takılabilen su tasarruflu perlatör.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 9 L/dk su akışı sağlanmaktadır. 

A41943 Bide bataryası (sifon kumandalı) Krom 444

A4194323 Bide bataryası (sifon kumandalı) Altın 585

• Çıkış ucunda mafsallı perlatör 
kullanılmıştır.

• Çıkış ucu uzunluğu 110 mm’dir.

• Özel debi regülatörlü perlatör 
sayesinde max. 9 L/dk su akışı 
sağlanmaktadır.

• Sifon alt grubu fiyata dahil değildir.

• Sifon kumandalı olduğundan taşma 
deliği olmayan bideler ile uyumlu 
değildir.

Flo S
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A41937 Banyo bataryası Krom 466

A4193723 Banyo bataryası Altın 616

• El duşu çıkışı G 1/2”tir.

• Duş kumandası kilitlemelidir. 

• Çıkış ucu uzunluğu 165 mm’dir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Metal parayla bile kolayca sökülüp 
takılabilen perlatör.

A41938 Duş bataryası Krom 400

A4193823 Duş bataryası Altın 528

• El duşu çıkışı G 1/2”tir. 

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş. 

• A45598 System Rain LH21 duş 
kolonu ile kullanıma uygundur.

• El duşu çıkışı bataryanın üst 
kısmındadır.

A42212 Ankastre banyo bataryası (sıva üstü grubu) Krom 292

A4221223 Ankastre banyo bataryası (sıva üstü grubu) Altın 386

• Kaba inşaat sırasında A41949 
kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Çıkış ucu kullanılacaksa A42254 veya 
A42393 kodlu çıkış ucu kullanımı 
tavsiye edilir. Diğer çıkış uçları için 
bkz. sayfa no: 380-384.

• Rozet, kumanda kolu ve yönlendirici 
ürüne dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A41949 Ankastre banyo bataryası (sıva altı grubu) 278

• Kaba inşaat sırasında sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Yönlendirici ile çıkış ucu, duş 
başlığı, su jetleri veya el duşu 
(ankastre el duşu çıkışı kullanılarak) 
seçeneklerinden sadece ikisi 
kullanılabilir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Sıva üstü grubu ürüne dahil değildir.

Flo S
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42226 Ankastre duş bataryası (sıva üstü grubu) Krom 278

A4222623 Ankastre duş bataryası (sıva üstü grubu) Altın 367

• Kaba inşaat sırasında A42213 
kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Rozet ve kumanda kolu ürüne 
dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A42213 Ankastre duş bataryası (sıva altı grubu) 255

• Kaba inşaat sırasında sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Çıkış ucu, duş başlığı, su jetleri 
veya el duşu (ankastre el duşu çıkışı 
kullanılarak) seçeneklerinden sadece 
biri kullanılabilir.

• Sıva üstü grubu ürüne dahil değildir.

A42393 Çıkış ucu (el duşu çıkışlı) Krom 387

A4239323 Çıkış ucu (el duşu çıkışlı) Altın 510

• Ankastre banyo veya ankastre duş 
bataryaları ile uyumludur.

• El duşu çıkışı G 1/2’tir.

• Çıkış ucu uzunluğu 167 mm’dir.

• Duş kumandası kilitlemelidir.

A42254 Çıkış ucu Krom 249

A4225423 Çıkış ucu Altın 329

• Ankastre banyo ve duş bataryaları ile 
uyumludur.

• Çıkış ucu uzunluğu 167 mm’dir.

Flo S
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42249 Ankastre dirsek grubu 61

• Çıkış ucu bağlantısı için kullanılabilir.

• Kaba inşaat sırasında sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

A41448 Ankastre stop valf (sıva üstü grubu) Krom 67

A4144823 Ankastre stop valf (sıva üstü grubu) Altın 88

• Kaba inşaat sırasında A41441 veya 
A41442 kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• 80x80 mm rozet ürüne dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A41441 Ankastre stop valf (sıva altı grubu) 69

• Kaba inşaat sırasında sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• 180° açma-kapama.

• Su giriş bağlantısı G 1/2’tir.

• 50 mm oynama mesafesi

• Sıva üstü grubu ürüne dahil değildir.

A42103 Eviye bataryası Krom 515

• Çıkış ucu uzunluğu 206 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 268 mm’dir.

• 360° döner boruludur.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 9 L/dk su akışı sağlanmaktadır. 

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Kumanda kolu sağ veya sol tarafta 
kullanım için uygundur.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A41986 Lavabo bataryası (sifon kumandalı) Krom 364

• Çıkış ucu uzunluğu 120 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 82 mm’dir.

• Metal parayla bile kolayca sökülüp 
takılabilen perlatör. 

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde max. 
9 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Sifon alt grubu ürüne dahil değildir.

• Sifon alt grubu seçimi için bkz.  
sayfa no: 396-397

• Sifon kumandalı olduğundan taşma deliği 
olmayan lavabolar ile uyumlu değildir.

A41984 Lavabo bataryası Krom 332

• Çıkış ucu uzunluğu 120 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 82 mm’dir.

• Metal parayla bile kolayca sökülüp 
takılabilen perlatör. 

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde max. 9 
L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

A41984ENR BluEco lavabo bataryası Krom 340

• Çıkış ucu uzunluğu 120 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 82 mm’dir.

• Metal parayla bile kolayca sökülüp 
takılabilen perlatör. 

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde max. 5 
L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• 90° tek yönlü (sola dönen) ısı ve debi 
limitörlü özel kartuş.

A42361 Lavabo bataryası (kısa) Krom 299

• Çıkış ucu uzunluğu 100 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 72 mm’dir.

• Metal parayla bile kolayca sökülüp 
takılabilen perlatör.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde max. 
9 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42361ENR BluEco lavabo bataryası (kısa) Krom 308

• Çıkış ucu uzunluğu 100 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 72 mm’dir.

• Metal parayla bile kolayca sökülüp 
takılabilen perlatör.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde max. 
5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• 90° tek yönlü (sola dönen) ısı ve debi 
limitörlü özel kartuş.

A41992 Lavabo bataryası (sifon kumandalı-yüksek) Krom 447

• Çıkış ucu uzunluğu 125 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 227 mm’dir.

• Metal parayla bile kolayca sökülüp 
takılabilen perlatör.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde max. 9 
L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Sifon alt grubu ürüne dahil değildir.

• Sifon alt grubu seçimi için bkz.  
sayfa no: 396-397

• Sifon kumandalı olduğundan  
taşma deliği olmayan lavabolar  
ile uyumlu değildir.

A41990 Lavabo bataryası (yüksek) Krom 435

• Çıkış ucu uzunluğu 125 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 227 mm’dir.

• Metal parayla bile kolayca sökülüp 
takılabilen perlatör. 

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde max. 9 
L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A41990ENR BluEco lavabo bataryası (yüksek) Krom 447

• Çıkış ucu uzunluğu 125 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 227 mm’dir.

• Metal parayla bile kolayca sökülüp 
takılabilen perlatör. 

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• 90° tek yönlü (sola dönen) ısı ve 
debi limitörlü özel kartuş.

A41999 Lavabo bataryası (döner borulu) Krom 400

• Çıkış ucu uzunluğu 112 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 212 mm’dir.

• Döner boruludur.

• Metal parayla bile kolayca sökülüp 
takılabilen perlatör. 

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 9 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

A41999ENR BluEco lavabo bataryası (döner borulu) Krom 411

• Çıkış ucu uzunluğu 112 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 212 mm’dir.

• Döner boruludur.

• Metal parayla bile kolayca sökülüp 
takılabilen perlatör. 

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• 90° tek yönlü (sola dönen) ısı ve 
debi limitörlü özel kartuş.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42312STA Lavabo bataryası (özel ihtiyaçlar için) Krom 551

• Tek kumandalı açma-kapama.

• Çıkış ucu uzunluğu 120 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 82 mm’dir.

• Bedensel engelli lavabolarda  
kullanılabilir.

• Isı ve debi regülatörlü özel kartuş.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• STA uzantılı kodlarda max. 1,3 L/dk  
su akışı sağlanmaktadır.

A42311STA Lavabo bataryası (özel ihtiyaçlar için - duvardan) Krom 784

• Tek kumandalı açma-kapama.

• Çıkış ucu uzunluğu 235 mm’dir.

• Bedensel engelli lavabolarda  
kullanılabilir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• STA uzantılı kodlarda max. 1,3 L/dk  
su akışı sağlanmaktadır.

A41579 Lavabo musluğu Krom 206

• Tezgah üzeri.

• Çıkış ucu uzunluğu 100 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 47 mm’dir.

• Sadece soğuk su bağlantılıdır.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A41988 Bide bataryası (sifon kumandalı) Krom 410

• Çıkış ucunda mafsallı perlatör 
kullanılmıştır.

• Çıkış ucu uzunluğu 110 mm’dir.

• Isı ve debi ayarlı özel kartuş.

• Özel debi regülatörlü perlatör 
sayesinde max. 9 L/dk su akışı 
sağlanmaktadır.

• Sifon alt grubu fiyata dahil değildir.

• Sifon kumandalı olduğundan taşma 
deliği olmayan bideler ile uyumlu 
değildir.

A41994 Banyo bataryası Krom 444

• El duşu çıkışı G 1/2”tir.

• Duş kumandası kilitlemelidir. 

• Çıkış ucu uzunluğu 167 mm’dir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Metal parayla bile kolayca sökülüp 
takılabilen perlatör.

A41994ENR BluEco banyo bataryası Krom 456

• El duşu çıkışı G 1/2”tir.

• Duş kumandası kilitlemelidir. 

• Çıkış ucu uzunluğu 167 mm’dir.

• 90° tek yönlü (sola dönen) ısı ve 
debi limitörlü özel kartuş.

• Metal parayla bile kolayca sökülüp 
takılabilen perlatör.

A41996 Duş bataryası Krom 354

• El duşu çıkışı G 1/2”tir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42210 Ankastre banyo bataryası (sıva üstü grubu) Krom 181

• Kaba inşaat sırasında A41949 
kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Yönlendiricili.

• Çıkış ucu kullanılacaksa A40564 veya 
A40565 kodlu çıkış ucu kullanımı 
tavsiye edilir. Diğer çıkış uçları için 
bkz. sayfa no: 380-384.

• Rozet, kumanda kolu ve yönlendirici 
ürüne dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A41949 Ankastre banyo bataryası (sıva altı grubu) 278

• Kaba inşaat sırasında sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Yönlendirici ile çıkış ucu, duş 
başlığı, su jetleri veya el duşu 
(ankastre el duşu çıkışı kullanılarak) 
seçeneklerinden sadece ikisi 
kullanılabilir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Sıva üstü grubu ürüne dahil değildir.

A42224 Ankastre duş bataryası (sıva üstü grubu) Krom 172

• Kaba inşaat sırasında A42213 
kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Rozet ve kumanda kolu ürüne 
dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A42213 Ankastre duş bataryası (sıva altı grubu) 255

• Kaba inşaat sırasında sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Çıkış ucu, duş başlığı, su jetleri 
veya el duşu (ankastre el duşu çıkışı 
kullanılarak) seçeneklerinden sadece 
biri kullanılabilir.

• Sıva üstü grubu ürüne dahil değildir.

Minimax S



A
rm

at
ü

rl
er

 v
e 

B
an

yo
 A

ks
es

u
ar

la
rı

328

• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42265 Ankastre banyo bataryası (V-Box sıva üstü grubu) Krom 505

• Kaba inşaat sırasında A42262 kullanılarak sıva altı 
montajı yapılmalıdır.

• Yönlendirici ile çıkış ucu, duş başlığı, su jetleri 
veya el duşu (ankastre el duşu çıkışı kullanılarak) 
seçeneklerinden sadece ikisi kullanılabilir

• Çıkış ucu kullanılacaksa A40564 veya A40565 
kodlu çıkış ucu ile kullanımı tavsiye edilir. Diğer 
çıkış uçları için bkz. sayfa no: 380-384.

• Kartuş grubu, rozet, kumanda kolu ve yönlendirici 
ürüne dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A42268 Ankastre duş bataryası (V-Box sıva üstü grubu) Krom 472

• Kaba inşaat sırasında A42262 kullanılarak sıva altı 
montajı yapılmalıdır.

• Yönlendirici ile çıkış ucu, duş başlığı, su jetleri 
veya el duşu (ankastre el duşu çıkışı kullanılarak) 
seçeneklerinden sadece birisi kullanılabilir

• Çıkış ucu kullanılacaksa A40564 veya A40565 
kodlu çıkış ucu ile kullanımı tavsiye edilir. Diğer 
çıkış uçları için bkz. sayfa no: 380-384.

• Kartuş grubu, rozet, kumanda kolu ürüne dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A42271 Ankastre termostatik banyo bataryası  
(V-Box sıva üstü grubu) Krom 1.101

• Kaba inşaat sırasında A42262 kullanılarak sıva altı 
montajı yapılmalıdır.

• Yönlendirici ile çıkış ucu, duş başlığı, su jetleri 
veya el duşu (ankastre el duşu çıkışı kullanılarak) 
seçeneklerinden sadece ikisi kullanılabilir

• 38°C üzerindeki sıcaklıklara istenmeden 
çıkılmasını engelleyici emniyet butonu.

• Termostatik kartuş

• Yönlendirici üzerinden 90° açma kapama ve 
yönlendirme

• Çıkış ucu kullanılacaksa A40564 veya A40565 
kodlu çıkış ucu ile kullanımı tavsiye edilir. Diğer 
çıkış uçları için bkz. sayfa no: 380-384.

• Kartuş grubu, rozet, kumanda kolu ve yönlendirici 
ürüne dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42274 Ankastre termostatik duş bataryası  
(V-Box sıva üstü grubu) Krom 968

• Kaba inşaat sırasında A42262 kullanılarak sıva altı 
montajı yapılmalıdır.

• Yönlendirici ile çıkış ucu, duş başlığı, su jetleri 
veya el duşu (ankastre el duşu çıkışı kullanılarak) 
seçeneklerinden sadece birisi kullanılabilir

• 38°C üzerindeki sıcaklıklara istenmeden 
çıkılmasını engelleyici emniyet butonu.

• Termostatik kartuş

• Yönlendirici üzerinden 90° açma kapama

• Çıkış ucu kullanılacaksa A40564 veya A40565 
kodlu çıkış ucu ile kullanımı tavsiye edilir. Diğer 
çıkış uçları için bkz. sayfa no: 380-384.

• Kartuş grubu, rozet, kumanda kolu ve yönlendirici 
ürüne dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A42277 Yönlendirici (V-Box sıva üstü grubu) Krom 926

• Kaba inşaat sırasında A42262 kullanılarak sıva altı 
montajı yapılmalıdır.

• Tesisattan gelen suyu çıkış ucu, duş başlığı, 
su jetleri veya el duşu (ankastre el duşu çıkışı 
kullanılarak) seçeneklerinden sadece üçüne 
yönlendirmek için kullanılabilir

• Yönlendirici grubu, rozet, kumanda kolu ürüne 
dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A42262 V-Box (sıva altı grubu) Krom 307

• Kaba inşaat sırasında sıva altı montajı yapılmalıdır.

• Sıva üstü grubu ürüne dahil değildir.

A40564 Çıkış ucu (el duşu çıkışlı) Krom 345

• Ankastre banyo veya ankastre duş bataryaları ile 
uyumludur.

• El duşu çıkışı G 1/2”tir.

• Metal parayla bile kolayca sökülüp takılabilen 
Cache (gizli) perlatör.

• Çıkış ucu uzunluğu 156 mm’dir.

• Duş kumandası kilitlemelidir.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A40565 Çıkış ucu Krom 257

• Ankastre banyo veya ankastre duş 
bataryaları ile uyumludur.

• Metal parayla bile kolayca sökülüp 
takılabilen Cache (gizli) perlatör.

• Çıkış ucu uzunluğu 156 mm’dir.

A42249 Ankastre dirsek grubu 61

• Çıkış ucu bağlantısı için kullanılabilir.

• Kaba inşaat sırasında sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

A42091 Eviye bataryası Krom 497

• Çıkış ucu uzunluğu 208 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 245 mm’dir.

• 360° döner boruludur.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Metal parayla bile kolayca sökülüp 
takılabilen perlatör. 

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 9 L/dk su akışı sağlanmaktadır. 

• Kumanda kolu sağ veya sol tarafta 
kullanım için uygundur.

A42095 Eviye bataryası (duvardan) Krom 456

• Çıkış ucu uzunluğu 235 mm’dir.

• Döner boruludur.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 9 L/dk su akışı sağlanmaktadır.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42305 Lavabo bataryası (sifon kumandalı) Krom 333

• Çıkış ucu uzunluğu 115 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 70 mm’dir.

• Metal parayla bile kolayca sökülüp 
takılabilen perlatör.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 9 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• Sifon alt grubu ürüne dahil değildir.

• Sifon kumandalı olduğundan taşma 
deliği olmayan lavabolarla uyumlu 
değildir.

• Sifon alt grubu seçimi için bkz. sayfa 
no: 396-397

A41069 Lavabo bataryası Krom 302

• Çıkış ucu uzunluğu 115 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 70 mm’dir.

• Metal parayla bile kolayca sökülüp 
takılabilen perlatör.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 9 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

A41069ENR BluEco lavabo bataryası Krom 311

• Çıkış ucu uzunluğu 115 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 70 mm’dir.

• 90° tek yönlü (sola dönen) ısı ve 
debi limitörlü özel kartuş.

• Metal parayla bile kolayca sökülüp 
takılabilen perlatör

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42543 Lavabo bataryası (döner borulu) Krom 379

• Çıkış ucu uzunluğu 114 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 119 mm’dir.

• Döner boruludur.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 9 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

A42306 Bide bataryası (sifon kumandalı) Krom 361

• Çıkış ucunda mafsallı perlatör 
kullanılmıştır.

• Çıkış ucu uzunluğu 112 mm’dir.

• Isı ve debi ayarlı özel kartuş.

• Özel debi regülatörlü perlatör 
sayesinde max. 9 L/dk su akışı 
sağlanmaktadır.

• Sifon alt grubu fiyata dahil değildir.

• Sifon kumandalı olduğundan taşma 
deliği olmayan bideler ile uyumlu 
değildir.

A41070 Banyo bataryası Krom 430

• Çıkış ucu uzunluğu 166 mm’dir.

• Metal parayla bile kolayca sökülüp 
takılabilen perlatör.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Duş kumandası kilitlemelidir.

• El duşu çıkışı G 1/2”
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A41070ENR BluEco banyo bataryası Krom 444

• El duşu çıkışı G 1/2” tir.

• Duş kumandası kilitlemelidir. 

• Çıkış ucu uzunluğu 166 mm’dir.

• 90° tek yönlü (sola dönen) ısı ve debi 
limitörlü özel kartuş.

• Metal parayla bile kolayca sökülüp 
takılabilen perlatör

A42131 Duş bataryası Krom 367

• El duşu çıkışı G 1/2’tir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

A42243 Ankastre banyo bataryası (sıva üstü grubu) Krom 170

• Kaba inşaat sırasında A41949 
kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır..

• Çıkış ucu kullanılacaksa A42541 
veya A42540 kodlu çıkış ucu 
kullanımı tavsiye edilir. Diğer çıkış 
uçları için bkz. sayfa no: 380-384.

• Rozet, kumanda kolu ve yönlendirici 
ürüne dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A41949 Ankastre banyo bataryası (sıva altı grubu) 278

• Kaba inşaat sırasında sıva altı 
montajı yapılmalıdır.

• Yönlendirici ile çıkış ucu, duş 
başlığı, su jetleri veya el duşu 
(ankastre el duşu çıkışı kullanılarak) 
seçeneklerinden sadece ikisi 
kullanılabilir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Sıva üstü grubu ürüne dahil değildir.

A42244 Ankastre duş bataryası (sıva üstü grubu) Krom 161

• Kaba inşaat sırasında A42213 
kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Rozet ve kumanda kolu ürüne 
dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A42213 Ankastre duş bataryası (sıva altı grubu) 255

• Kaba inşaat sırasında sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Çıkış ucu, duş başlığı, su jetleri 
veya el duşu (ankastre el duşu çıkışı 
kullanılarak) seçeneklerinden sadece 
biri kullanılabilir.

• Sıva üstü grubu ürüne dahil değildir.

A42541 Çıkış ucu (el duşu çıkışlı) Krom 216

• Ankastre banyo veya ankastre duş 
bataryaları ile uyumludur.

• El duşu çıkışı G 1/2’tir.

• Çıkış ucu uzunluğu 160 mm’dir.

• Duş kumandası kilitlemelidir. 
 
01.08.2018 tarihi itibariyle satış 
hattına alınacaktır.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42540 Çıkış ucu Krom 196

• Ankastre banyo veya ankastre duş 
bataryaları ile uyumludur.

• Çıkış ucu uzunluğu 160 mm’dir. 
 
01.08.2018 tarihi itibariyle satış 
hattına alınacaktır.

A42249 Ankastre dirsek grubu 61

• Çıkış ucu bağlantısı için kullanılabilir.

• Kaba inşaat sırasında sıva altı 
montajı yapılmalıdır.

A41447 Ankastre stop valf (sıva üstü grubu) Krom 59

• Kaba inşaat sırasında A41441 veya 
A41442 kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Ø 80 mm rozet ürüne dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A41441 Ankastre stop valf (sıva altı grubu) 69

• Kaba inşaat sırasında sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• 180° açma-kapama.

• Su giriş bağlantısı G 1/2’tir.

• 50 mm oynama mesafesi

• Sıva üstü grubu ürüne dahil değildir.

A42158 Eviye bataryası Krom 480

• Çıkış ucu uzunluğu 190 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 227 mm’dir.

• Döner boruludur.

• Metal parayla bile kolayca sökülüp 
takılabilen perlatör.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 9 L/dk su akışı sağlanmaktadır.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A40962 Lavabo bataryası (sifon kumandalı) Krom 308

• Çıkış ucu uzunluğu 105 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 57 mm’dir.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 9 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• Sifon alt grubu ürüne dahil değildir.

• Sifon alt grubu seçimi için bkz.  
sayfa no: 396-397

• Sifon kumandalı olduğundan taşma 
deliği olmayan lavabolar ile uyumlu 
değildir.

A40950 Lavabo bataryası Krom 281

• Çıkış ucu uzunluğu 105 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 57 mm’dir.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 9 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

A42542 Lavabo bataryası (döner borulu) Krom 366

• Çıkış ucu uzunluğu 114 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 119 mm’dir.

• Döner boruludur.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 9 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

A40952 Bide bataryası (sifon kumandalı) Krom 354

• Çıkış ucunda mafsallı perlatör 
kullanılmıştır.

• Çıkış ucu uzunluğu 105 mm’dir.

• Özel debi regülatörlü perlatör 
sayesinde max. 9 L/dk su akışı 
sağlanmaktadır.

• Sifon alt grubu fiyata dahil değildir.

• Sifon kumandalı olduğundan taşma 
deliği olmayan bideler ile uyumlu 
değildir.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A40953 Banyo bataryası Krom 398

• El duşu çıkışı G 1/2”tir.

• Duş kumandası kilitlemelidir.

• Çıkış ucu uzunluğu 167 mm’dir.

A40954 Dufl bataryası Krom 320

• El duşu çıkışı G 1/2”tir.

A42211 Ankastre banyo bataryası (sıva üstü grubu) Krom 156

• Kaba inşaat sırasında A41949 
kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Yönlendiricili.

• Çıkış ucu kullanılacaksa A42541 
veya A42540 kodlu çıkış ucu 
kullanımı tavsiye edilir. Diğer çıkış 
uçları için bkz. sayfa no: 380-384.

• Rozet, kumanda kolu ve yönlendirici 
ürüne dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A41949 Ankastre banyo bataryası (sıva altı grubu) 278

• Kaba inşaat sırasında sıva altı 
montajı yapılmalıdır.

• Yönlendirici ile çıkış ucu, duş 
başlığı, su jetleri veya el duşu 
(ankastre el duşu çıkışı kullanılarak) 
seçeneklerinden sadece ikisi 
kullanılabilir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Sıva üstü grubu ürüne dahil değildir.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42225 Ankastre duş bataryası (sıva üstü grubu) Krom 149

• Kaba inşaat sırasında A42213 
kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Rozet ve kumanda kolu ürüne 
dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A42213 Ankastre duş bataryası (sıva altı grubu) 255

• Kaba inşaat sırasında sıva altı 
montajı yapılmalıdır.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Çıkış ucu, duş başlığı, su jetleri 
veya el duşu (ankastre el duşu 
çıkışı kullanılarak) seçeneklerinden 
sadece biri kullanılabilir.

• Sıva üstü grubu ürüne dahil değildir.

A42541 Çıkış ucu (el duşu çıkışlı) Krom 216

• Ankastre banyo veya ankastre duş 
bataryaları ile uyumludur.

• El duşu çıkışı G 1/2’tir.

• Çıkış ucu uzunluğu 160 mm’dir.

• Duş kumandası kilitlemelidir. 
 
01.08.2018 tarihi itibariyle satış 
hattına alınacaktır.

A42540 Çıkış ucu Krom 196

• Ankastre banyo veya ankastre duş 
bataryaları ile uyumludur.

• Çıkış ucu uzunluğu 160 mm’dir. 
 
01.08.2018 tarihi itibariyle satış 
hattına alınacaktır.

A42249 Ankastre dirsek grubu 61

• Çıkış ucu bağlantısı için kullanılabilir.

• Kaba inşaat sırasında sıva altı 
montajı yapılmalıdır.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42157 Eviye bataryası (kuğu borulu) Krom 458

• Çıkış ucu uzunluğu 193 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 196 mm’dir.

• Döner boruludur.

• Özel debi regülatörlü perlatör 
sayesinde max. 9 L/dk su akışı 
sağlanmaktadır.

• Kumanda kolu sağ veya sol tarafta 
kullanım için uygundur.

A42086 Eviye bataryası (pencere önü) Krom 441

• Çıkış ucu uzunluğu 233 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 134 mm’dir.

• Döner gövdelidir.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 9 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42532 Lavabo bataryası Krom 245

• Çıkış ucu uzunluğu 105 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 90 mm’dir.

• Metal parayla bile kolayca sökülüp 
takılabilen su tasarruflu perlatör.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 9 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

A42534 Lavabo bataryası (döner borulu) Krom 320

• Çıkış ucu uzunluğu 114 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 149 mm’dir.

• Döner boruludur.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 9 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

A42535 Banyo bataryası Krom 359

• El duşu çıkışı G 1/2”tir.

• Duş kumandası kilitlemelidir.

• Çıkış ucu uzunluğu 160 mm’dir.

• Metal parayla bile kolayca sökülüp 
takılabilen perlatör.

A42536 Ankastre banyo bataryası (sıva üstü grubu) Krom 154

• Kaba inşaat sırasında A41949 
kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Çıkış ucu kullanılacaksa A42540 veya 
A42541 kodlu çıkış ucu kullanımı 
tavsiye edilir. Diğer çıkış uçları için 
bkz. sayfa no: 380-384

• Rozet, kumanda kolu ve yönlendirici 
ürüne dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

Fold S
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A41949 Ankastre banyo bataryası (sıva altı grubu) 278

• Kaba inşaat sırasında sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Yönlendirici ile çıkış ucu, duş 
başlığı, su jetleri veya el duşu 
(ankastre el duşu çıkışı kullanılarak) 
seçeneklerinden sadece ikisi 
kullanılabilir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Sıva üstü grubu ürüne dahil değildir.

A42538 Ankastre duş bataryası (sıva üstü grubu) Krom 150

• Kaba inşaat sırasında A42213 
kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Rozet ve kumanda kolu ürüne 
dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A42213 Ankastre duş bataryası (sıva altı grubu) 255

• Kaba inşaat sırasında sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Çıkış ucu, duş başlığı, su jetleri 
veya el duşu (ankastre el duşu çıkışı 
kullanılarak) seçeneklerinden sadece 
biri kullanılabilir.

• Sıva üstü grubu ürüne dahil değildir.

A42541 Çıkış ucu (el duşu çıkışlı) Krom 216

• Ankastre banyo veya ankastre duş 
bataryaları ile uyumludur.

• El duşu çıkışı G 1/2’tir.

• Çıkış ucu uzunluğu 160 mm’dir.

• Duş kumandası kilitlemelidir. 
 
01.08.2018 tarihi itibariyle satış 
hattına alınacaktır.

Fold S
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42540 Çıkış ucu Krom 196

• Ankastre banyo veya ankastre duş 
bataryaları ile uyumludur.

• Çıkış ucu uzunluğu 160 mm’dir. 
 
01.08.2018 tarihi itibariyle satış 
hattına alınacaktır.

A42249 Ankastre dirsek grubu 60

• Çıkış ucu bağlantısı için kullanılabilir.

• Kaba inşaat sırasında sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

A42155 Eviye bataryası (mafsallı) Krom 327

• Çıkış ucu uzunluğu 168 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 195 mm’dir.

• 360° döner boruludur.

• Mafsallı perlatör.

• Özel debi regülatörlü perlatör 
sayesinde max. 9 L/dk su akışı 
sağlanmaktadır.

• Kumanda kolu sağ veya sol tarafta 
kullanım için uygundur.

Fold S
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42441 Lavabo bataryası (sifon kumandalı) Krom 245

• Çıkış ucu uzunluğu 73 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 115 mm’dir.

• Metal parayla bile kolayca sökülüp 
takılabilen perlatör.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 9 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• Sifon kumandalı olduğundan taşma 
deliği olmayan lavabolar ile uyumlu 
değildir.

• Sifon alt grubu ürüne dahil değildir.

• Sifon alt grubu seçimi için bkz. sayfa 
no: 396-397

A42440 Lavabo bataryası Krom 223

• Çıkış ucu uzunluğu 73 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 115 mm’dir.

• Metal parayla bile kolayca sökülüp 
takılabilen perlatör.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 9 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

A42442 Lavabo bataryası (döner borulu) Krom 291

• Çıkış ucu uzunluğu 116 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 121 mm’dir.

• Döner boruludur.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 9 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

Solid S
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Solid S
Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42484 Lavabo bataryası (özel ihtiyaçlar için) Krom 223

• Uzun kumanda kolu sayesinde kolay 
açma kapama (medikal, engelli, 
yaşlı ve çocuk gibi özel ihtiyaç 
kullanımlarına uygun)

• Çıkış ucu uzunluğu 113 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 75 mm’dir.

• Bedensel engelli lavabolarda 
kullanılabilir.

• Metal parayla bile kolayca sökülüp 
takılabilen perlatör

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

A42443 Bide bataryası (sifon kumandalı) Krom 282

• Cache (gizli) perlatör.

• Özel debi regülatörlü perlatör 
sayesinde max. 9 lt/dak su akışı 
sağlanmaktadır.

• Sifon alt grubu ürüne dahil değildir

• Sifon kumandalı olduğundan taşma 
deliği olmayan bideler ile uyumlu 
değildir.

A42444 Banyo bataryası Krom 325

• El duşu çıkışı G 1/2”tir.

• Duş kumandası kilitlemelidir.

• Çıkış ucu uzunluğu 154 mm’dir.

• Metal parayla bile kolayca sökülüp 
takılabilen perlatör.

A42485 Banyo bataryası (özel ihtiyaçlar için) Krom 326

• Uzun kumanda kolu sayesinde kolay 
açma kapama (medikal, engelli, 
yaşlı ve çocuk gibi özel ihtiyaç 
kullanımlarına uygun)

• El duşu çıkışı G 1/2” tir.

• Duş kumandası kilitlemelidir. 

• Çıkış ucu uzunluğu 153 mm’dir.

• Metal parayla bile kolayca sökülüp 
takılabilen perlatör
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42445 Duş bataryası Krom 250

• El duşu çıkışı G 1/2”tir.

A42446 Ankastre banyo bataryası (sıva üstü grubu) Krom 140

• Kaba inşaat sırasında A41949 
kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.

• Çıkış ucu kullanılacaksa A42541 veya 
A42540 kodlu çıkış ucu kullanımı tavsiye 
edilir. Diğer çıkış uçları için bkz. sayfa 
no: 380-384.

• Rozet, kumanda kolu ve yönlendirici 
ürüne dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A41949 Ankastre banyo bataryası (sıva altı grubu) 278

• Kaba inşaat sırasında sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Yönlendirici ile çıkış ucu, duş başlığı, 
su jetleri veya el duşu (ankastre el duşu 
çıkışı kullanılarak) seçeneklerinden 
sadece ikisi kullanılabilir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Sıva üstü grubu ürüne dahil değildir.

A42447 Ankastre duş bataryası (sıva üstü grubu) Krom 137

• Kaba inşaat sırasında A42213 
kullanılarak sıva altı montajı yapılmalıdır.

• Rozet ve kumanda kolu ürüne dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A42213 Ankastre duş bataryası (sıva altı grubu) 255

• Kaba inşaat sırasında sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Çıkış ucu, duş başlığı, su jetleri 
veya el duşu (ankastre el duşu çıkışı 
kullanılarak) seçeneklerinden sadece 
biri kullanılabilir.

• Sıva üstü grubu ürüne dahil değildir.

Solid S



A
rm

at
ü

rl
er

 v
e 

B
an

yo
 A

ks
es

u
ar

la
rı

346

• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42541 Çıkış ucu (el duşu çıkışlı) Krom 216

• Ankastre banyo veya ankastre duş 
bataryaları ile uyumludur.

• El duşu çıkışı G 1/2’tir.

• Çıkış ucu uzunluğu 160 mm’dir.

• Duş kumandası kilitlemelidir. 
 
01.08.2018 tarihi itibariyle satış 
hattına alınacaktır.

A42540 Çıkış ucu Krom 196

• Ankastre banyo veya ankastre duş 
bataryaları ile uyumludur.

• Çıkış ucu uzunluğu 160 mm’dir. 
 
01.08.2018 tarihi itibariyle satış 
hattına alınacaktır.

A42249 Ankastre dirsek grubu 61

• Çıkış ucu bağlantısı için kullanılabilir.

• Kaba inşaat sırasında sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

A42148 Eviye bataryası (mafsallı) Krom 297

• Çıkış ucu uzunluğu 168 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 165 mm’dir.

• 360° döner boruludur.

• Mafsallı perlatör.

• Özel debi regülatörlü perlatör 
sayesinde max. 9 L/dk su akışı 
sağlanmaktadır.

• Kumanda kolu sağ veya sol tarafta 
kullanım için uygundur.

Solid S



AquaTech Serileri
AquaHeat 348-357
AquaSee 358-365
AquaTouch 366
AquaMed 367-368
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A47099 Nest Trendy termostatik banyo bataryası Krom 1.574

• El duşu çıkışı G 1/2’tir.

• Çıkış ucu uzunluğu 162 mm’dir.

• 38°C üzerindeki sıcaklıklara istenmeden 
çıkılmasını engelleyici emniyet butonu.

• 90° açma-kapama.

• Cache (gizli) silikon perlatör.

• Duş kumandası kilitlemelidir.

• Kullanım koşulları için bkz sayfa no: 511

A47097 X-Line termostatik banyo bataryası Krom 1.407

• El duşu çıkışı G 1/2’tir.

• Çıkış ucu uzunluğu 208 mm’dir.

• 38°C üzerindeki sıcaklıklara istenmeden 
çıkılmasını engelleyici emniyet butonu.

• Tek volan ile 180° açma-kapama ve 
yönlendirme.

• Kullanım koşulları için bkz. sayfa no: 511

A47159 AquaHeat SS3 banyo bataryası Krom 1.259

• El duşu çıkışı G 1/2”tir.

• Çıkış ucu uzunluğu 180 mm’dir.

• Termostatik kartuş

• 38°C üzerindeki sıcaklıklara istenmeden 
çıkılmasını engelleyici emniyet butonu.

• Tek volan ile 180° açma-kapama ve 
yönlendirme.

• BlueStep: Yüksek debiye kontrollü 
çıkılmasını sağlayan eko emniyet 
butonu

• WarmSense: Aşırı ısınmayan gövde 
teknolojisi

• Kullanım koşulları için bkz. sayfa no: 511

AquaHeat
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A47157 AquaHeat RS3 banyo bataryası Krom 1.221

• El duşu çıkışı G 1/2”tir.

• Çıkış ucu uzunluğu 180 mm’dir.

• Termostatik kartuş

• 38°C üzerindeki sıcaklıklara istenmeden 
çıkılmasını engelleyici emniyet butonu.

• Tek volan ile 180° açma-kapama ve 
yönlendirme.

• BlueStep: Yüksek debiye kontrollü 
çıkılmasını sağlayan eko emniyet 
butonu

• WarmSense: Aşırı ısınmayan gövde 
teknolojisi

• Kullanım koşulları için bkz. sayfa no: 511

A47015 AquaHeat RS1 banyo bataryası Krom 1.092

• El duşu çıkışı G 1/2”tir.

• Çıkış ucu uzunluğu 199 mm’dir.

• 38°C üzerindeki sıcaklıklara  
istenmeden çıkılmasını engelleyici 
emniyet butonu.

• 90° açma-kapama.

• Duş kumandası kilitlemelidir.

• Kullanım koşulları için bkz. sayfa no: 511

A47084 Nest Trendy termostatik duş bataryası Krom 1.282

• El duşu çıkışı G 1/2’tir.

• Çıkış ucu uzunluğu 208 mm’dir.

• 38°C üzerindeki sıcaklıklara istenmeden 
çıkılmasını engelleyici emniyet butonu.

• Tek volan ile 180° açma-kapama 

• Kullanım koşulları için bkz. sayfa no: 511

A47098 X-Line termostatik duş bataryası Krom 1.032

• 38°C üzerindeki sıcaklıklara istenmeden 
çıkılmasını engelleyici emniyet butonu.

• 90° açma-kapama.

• El duşu çıkışı G 1/2’tir.
• WarmSense: Aşırı ısınmayan gövde 

teknolojisi

• Kullanım koşulları için bkz. sayfa no: 511

AquaHeat
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A47160 AquaHeat SS3 duş bataryası Krom 1.088

• El duşu çıkışı G 1/2”tir.

• Termostatik kartuş

• 38°C üzerindeki sıcaklıklara istenmeden 
çıkılmasını engelleyici emniyet butonu.

• 180° açma-kapama

• BlueStep: Yüksek debiye kontrollü 
çıkılmasını sağlayan eko emniyet butonu

• WarmSense: Aşırı ısınmayan gövde 
teknolojisi

• Kullanım koşulları için bkz. sayfa no: 511

A47158 AquaHeat RS3 duş bataryası Krom 1.048

• El duşu çıkışı G 1/2”tir.

• Çıkış ucu uzunluğu 180 mm’dir.

• Termostatik kartuş

• 38°C üzerindeki sıcaklıklara istenmeden 
çıkılmasını engelleyici emniyet butonu.

• 180° açma-kapama

• BlueStep: Yüksek debiye kontrollü 
çıkılmasını sağlayan eko emniyet butonu

• WarmSense: Aşırı ısınmayan gövde 
teknolojisi

• Kullanım koşulları için bkz. sayfa no: 511

A47056 AquaHeat RS2 duş bataryası Krom 1.010

• 38°C üzerindeki sıcaklıklara istenmeden 
çıkılmasını engelleyici emniyet butonu.

• 90° açma-kapama.

• El duşu çıkışı G 1/2”tir.

• WarmSense: Aşırı ısınmayan gövde 
teknolojisi

• Kullanım koşulları için bkz. sayfa no: 511
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

AquaHeat
Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A47055 AquaHeat RH1 duş bataryası Krom 915

• El duşu çıkışı G 1/2”tir.

• 38°C üzerindeki sıcaklıklara istenmeden 
çıkılmasını engelleyici emniyet butonu.

• A45598 duş kolonu ile kullanıma 
uygundur.

• El duşu çıkışı bataryanın üst kısmındadır.

• 90° açma-kapama.

• Kullanım koşulları için bkz. sayfa no: 511

A47016 AquaHeat RS1 duş bataryası Krom 908

• El duşu çıkışı G 1/2’tir.

• 38°C üzerindeki sıcaklıklara istenmeden 
çıkılmasını engelleyici emniyet butonu.

• 90° açma-kapama.

• Kullanım koşulları için bkz. sayfa no: 511

A47168 AquaHeat RS1 Duş kolonu seti Krom 1.883

• 24 mm çapında ana kolon.

• Duş başlığının yukarı-aşağı yükseklik 
ayarı için teleskopik özellik.

• Termostatik batarya, duş başlığı ve el 
duşu ürüne dahildir.

• 220 mm çapında Rain L tepe duşu max. 
9 L/dk. su akışı sağlamaktadır

• 120 mm çapında Master Slot 3F el duşu 
max. 7 L/dk. su akışı sağlamaktadır.

• Armatür üzerindeki 2 yollu yönlendirici 
suyu duş başlığı veya el duşuna 
yönlendirir.

• 38°C üzerindeki sıcaklıklara istenmeden 
çıkılmasını engelleyici emniyet butonu.

• Sıva altı montaj yapılmadan 
kullanılmaktadır.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

AquaHeat
Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A47164 
AquaHeat S2 Ankastre banyo/duş bataryası  
(3 yollu yönlendirici) Krom 1.401

• 38°C üzerindeki sıcaklıklara istenmeden 
çıkılmasını engelleyici emniyet butonu.

• Termostatik kartuş

• Tek volan ile açma - kapama ve 
yönlendirme

• 3 yollu yönlendiricili (tesisattan gelen 
suyu çıkış ucu, duş başlığı, su jetleri ve 
ankastre el duşu çıkışı kullanılarak el 
duşu seçeneklerinden sadece üçüne 
yönlendirir.)

• Sıva altı grubu ürüne dahildir.

• Kullanım koşulları için bkz. sayfa no: 511

A47024 
AquaHeat R2 ankastre banyo/duş bataryası 
(3 yollu yönlendirici) Krom 1.277

• 38°C üzerindeki sıcaklıklara istenmeden 
çıkılmasını engelleyici emniyet butonu.

• Tek volan ile açma - kapama ve 
yönlendirme

• 3 yollu yönlendiricili (tesisattan gelen 
suyu çıkış ucu, duş başlığı, su jetleri ve 
ankastre el duşu çıkışı kullanılarak el 
duşu seçeneklerinden sadece üçüne 
yönlendirir.)

• Sıva altı grubu ürüne dahildir.

• Kullanım koşulları için bkz. sayfa no: 511

A47163 AquaHeat S2 Ankastre banyo/duş bataryası 
(2 yollu yönlendirici) Krom 1.322

• 38°C üzerindeki sıcaklıklara istenmeden 
çıkılmasını engelleyici emniyet butonu.

• 180° açma-kapama

• Termostatik kartuş

• 2 yollu yönlendiricili (tesisattan gelen 
suyu çıkış ucu, duş başlığı, su jetleri 
ve ankastre el duşu kullanılarak el 
duşu seçeneklerinden sadece ikisine 
yönlendirir)

• Sıva altı ürüne dahildir

• Kullanım koşulları için bkz. sayfa no: 511
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A47025 AquaHeat R2 ankastre banyo/duş bataryası  
(2 yollu yönlendirici) Krom 1.202

• 38°C üzerindeki sıcaklıklara istenmeden 
çıkılmasını engelleyici emniyet butonu.

• 180° açma-kapama ve yönlendirme

• Termostatik kartuş.

• 2 yollu yönlendiricili (tesisattan gelen 
suyu çıkış ucu, duş başlığı, su jetleri ve 
ankastre el duşu çıkışı kullanılarak el 
duşu seçeneklerinden sadece ikisine 
yönlendirir.)

• Sıva altı grubu ürüne dahildir.

• Kullanım koşulları için bkz. sayfa no: 511

A47026 AquaHeat R2 Ankastre duş bataryası 
(1 yollu yönlendirici) Krom 859

• 38°C üzerindeki sıcaklıklara istenmeden 
çıkılmasını engelleyici emniyet butonu.

• 180° açma-kapama

• Termostatik kartuş

• Tek su çıkışlı (tesisattan gelen suyu 
çıkış ucu, duş başlığı, su jetleri ve 
ankastre el duşu kullanılarak el duşu 
seçeneklerinden sadece birine 
yönlendirir)

• Sıva altı ürüne dahildir

• Kullanım koşulları için bkz. sayfa no: 511

A42290 Suit ankastre termostatik banyo bataryası  
(V-Box sıva üstü grubu) Krom 1.145

• Kaba inşaat sırasında A42262 kullanılarak 
sıva altı montajı yapılmalıdır.

• Yönlendirici ile çıkış ucu, duş başlığı, su 
jetleri veya el duşu (ankastre el duşu 
çıkışı kullanılarak) seçeneklerinden 
sadece ikisi kullanılabilir

• 38°C üzerindeki sıcaklıklara istenmeden 
çıkılmasını engelleyici emniyet butonu.

• Termostatik kartuş

• Yönlendirici üzerinden 90° açma kapama 
ve yönlendirme

• Çıkış ucu kullanılacaksa A42489, 
A42490, A42491 veya A42492 kodlu 
çıkış uçları ile kullanımı tavsiye edilir. 
Diğer çıkış uçları için bkz. sayfa no: 
380-384.

• Kartuş grubu, rozet, kumanda kolu ve 
yönlendirici ürüne dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42291 Suit ankastre termostatik duş bataryası  
(V-Box sıva üstü grubu) Krom 1.006

• Kaba inşaat sırasında A42262 kullanılarak sıva altı 
montajı yapılmalıdır.

• Yönlendirici ile çıkış ucu, duş başlığı, su jetleri 
veya el duşu (ankastre el duşu çıkışı kullanılarak) 
seçeneklerinden sadece birisi kullanılabilir

• 38°C üzerindeki sıcaklıklara istenmeden 
çıkılmasını engelleyici emniyet butonu.

• Termostatik kartuş

• Yönlendirici üzerinden 90° açma kapama

• Çıkış ucu kullanılacaksa A42489, A42490, A42491 
veya A42492 kodlu çıkış uçları ile kullanımı tavsiye 
edilir. Diğer çıkış uçları için bkz. sayfa no: 380-384.

• Kartuş grubu, rozet, kumanda kolu ve yönlendirici 
ürüne dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A42292 Suit yönlendirici (V-Box sıva üstü grubu) Krom 964

• Kaba inşaat sırasında A42262 kullanılarak sıva 
altı montajı yapılmalıdır.

• Tesisattan gelen suyu çıkış ucu, duş başlığı, 
su jetleri veya el duşu (ankastre el duşu çıkışı 
kullanılarak) seçeneklerinden sadece üçüne 
yönlendirmek için kullanılabilir

• Yönlendirici grubu, rozet, kumanda kolu ürüne 
dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A42272 Nest Trendy ankastre termostatik banyo bataryası 
(V-Box sıva üstü grubu) 1.124

• Kaba inşaat sırasında A42262 kullanılarak sıva 
altı montajı yapılmalıdır.

• Yönlendirici ile çıkış ucu, duş başlığı, su jetleri 
veya el duşu (ankastre el duşu çıkışı kullanılarak) 
seçeneklerinden sadece ikisi kullanılabilir

• 38°C üzerindeki sıcaklıklara istenmeden 
çıkılmasını engelleyici emniyet butonu.

• Termostatik kartuş

• Yönlendirici üzerinden 90° açma kapama ve 
yönlendirme

• Çıkış ucu kullanılacaksa A42228 kodlu çıkış ucu 
ile kullanımı tavsiye edilir. Diğer çıkış uçları için 
bkz. sayfa no: 380-384.

• Kartuş grubu, rozet, kumanda kolu ve 
yönlendirici ürüne dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir. 
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42275 Nest Trendy ankastre termostatik duş bataryası 
(V-Box sıva üstü grubu) 987

• Kaba inşaat sırasında A42262 kullanılarak sıva altı 
montajı yapılmalıdır.

• Yönlendirici ile çıkış ucu, duş başlığı, su jetleri 
veya el duşu (ankastre el duşu çıkışı kullanılarak) 
seçeneklerinden sadece birisi kullanılabilir

• 38°C üzerindeki sıcaklıklara istenmeden 
çıkılmasını engelleyici emniyet butonu.

• Termostatik kartuş

• Yönlendirici üzerinden 90° açma kapama

• Çıkış ucu kullanılacaksa A42228 kodlu çıkış ucu ile 
kullanımı tavsiye edilir. Diğer çıkış uçları için bkz. 
sayfa no: 380-384.

• Kartuş grubu, rozet, kumanda kolu ve yönlendirici 
ürüne dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A42278 Nest Trendy yönlendirici (V-Box sıva üstü grubu) Krom 945

• Kaba inşaat sırasında A42262 kullanılarak sıva altı 
montajı yapılmalıdır.

• Tesisattan gelen suyu çıkış ucu, duş başlığı, 
su jetleri veya el duşu (ankastre el duşu çıkışı 
kullanılarak) seçeneklerinden sadece üçüne 
yönlendirmek için kullanılabilir

• Yönlendirici grubu, rozet, kumanda kolu ürüne 
dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A42271 Minimax S ankastre termostatik banyo bataryası 
(V-Box sıva üstü grubu) Krom 1.101

• Kaba inşaat sırasında A42262 kullanılarak sıva altı 
montajı yapılmalıdır.

• Yönlendirici ile çıkış ucu, duş başlığı, su jetleri 
veya el duşu (ankastre el duşu çıkışı kullanılarak) 
seçeneklerinden sadece ikisi kullanılabilir

• 38°C üzerindeki sıcaklıklara istenmeden 
çıkılmasını engelleyici emniyet butonu.

• Termostatik kartuş

• Yönlendirici üzerinden 90° açma kapama ve 
yönlendirme

• Çıkış ucu kullanılacaksa A40564 veya A40565 
kodlu çıkış ucu ile kullanımı tavsiye edilir. Diğer 
çıkış uçları için bkz. sayfa no: 380-384.

• Kartuş grubu, rozet, kumanda kolu ve yönlendirici 
ürüne dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42274 Minimax S ankastre termostatik duş bataryası 
(V-Box sıva üstü grubu) Krom 968

• Kaba inşaat sırasında A42262 kullanılarak sıva altı 
montajı yapılmalıdır.

• Yönlendirici ile çıkış ucu, duş başlığı, su jetleri 
veya el duşu (ankastre el duşu çıkışı kullanılarak) 
seçeneklerinden sadece birisi kullanılabilir

• 38°C üzerindeki sıcaklıklara istenmeden çıkılmasını 
engelleyici emniyet butonu.

• Termostatik kartuş

• Yönlendirici üzerinden 90° açma kapama

• Çıkış ucu kullanılacaksa A40564 veya A40565 kodlu 
çıkış ucu ile kullanımı tavsiye edilir. Diğer çıkış uçları 
için bkz. sayfa no: 380-384.

• Kartuş grubu, rozet, kumanda kolu ve yönlendirici 
ürüne dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A42277 Minimax S yönlendirici (V-Box sıva üstü grubu) Krom 926

• Kaba inşaat sırasında A42262 kullanılarak sıva altı 
montajı yapılmalıdır.

• Tesisattan gelen suyu çıkış ucu, duş başlığı, su jetleri 
veya el duşu (ankastre el duşu çıkışı kullanılarak) 
seçeneklerinden sadece üçüne yönlendirmek için 
kullanılabilir

• Yönlendirici grubu, rozet, kumanda kolu ürüne 
dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A42270 X-Line ankastre termostatik banyo bataryası 
(V-Box sıva üstü grubu) Krom 1.080

• Kaba inşaat sırasında A42262 kullanılarak sıva altı 
montajı yapılmalıdır.

• Yönlendirici ile çıkış ucu, duş başlığı, su jetleri 
veya el duşu (ankastre el duşu çıkışı kullanılarak) 
seçeneklerinden sadece ikisi kullanılabilir

• 38°C üzerindeki sıcaklıklara istenmeden çıkılmasını 
engelleyici emniyet butonu.

• Termostatik kartuş

• Yönlendirici üzerinden 90° açma kapama ve 
yönlendirme

• Çıkış ucu kullanılacaksa A40699 veya A42392 kodlu 
çıkış uçları ile kullanımı tavsiye edilir. Diğer çıkış uçları 
için bkz. sayfa no: 380-384.

• Kartuş grubu, rozet, kumanda kolu ve yönlendirici 
ürüne dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42273 X-Line ankastre termostatik duş bataryası 
(V-Box sıva üstü grubu) Krom 948

• Kaba inşaat sırasında A42262 kullanılarak sıva altı 
montajı yapılmalıdır.

• Yönlendirici ile çıkış ucu, duş başlığı, su jetleri 
veya el duşu (ankastre el duşu çıkışı kullanılarak) 
seçeneklerinden sadece birisi kullanılabilir

• 38°C üzerindeki sıcaklıklara istenmeden çıkılmasını 
engelleyici emniyet butonu.

• Termostatik kartuş

• Yönlendirici üzerinden 90° açma kapama

• Çıkış ucu kullanılacaksa A40699 veya A42392 kodlu 
çıkış uçları ile kullanımı tavsiye edilir. Diğer çıkış uçları 
için bkz. sayfa no: 380-384.

• Kartuş grubu, rozet, kumanda kolu ve yönlendirici 
ürüne dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A42276 X-Line yönlendirici (V-Box sıva üstü grubu) 909

• Kaba inşaat sırasında A42262 kullanılarak sıva altı 
montajı yapılmalıdır.

• Tesisattan gelen suyu çıkış ucu, duş başlığı, su jetleri 
veya el duşu (ankastre el duşu çıkışı kullanılarak) 
seçeneklerinden sadece üçüne yönlendirmek için 
kullanılabilir

• Yönlendirici grubu, rozet, kumanda kolu ürüne dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A42262 V-Box (sıva altı grubu) 307

• Kaba inşaat sırasında sıva altı montajı yapılmalıdır.

• Sıva üstü grubu ürüne dahil değildir.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A47060 MOD fotoselli lavabo bataryası (elektrikli-çift su giriflli) Krom 3.013
A47061 MOD fotoselli lavabo bataryası (pilli-çift su giriflli) Krom 2.863

• Akış başladıktan 60 sn. sonra emniyet amacı ile 
otomatik olarak su kapanmaktadır. 

• Çıkış ucu uzunluğu 115 mm’dir. 

• Çıkış ucu yüksekliği 90 mm’dir. 

• Sıcak-soğuk su bağlantılıdır. 

• Pilli ürün 6V pil, elektrikli ürün 6V elektrik ile çalışır. 

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde max. 5 L/dk su 
akışı sağlanmaktadır.

• Sıcaklık ayarı için yandan kumanda volanı. 

• İki adet metal partikül filtreli ara musluk ve çek valf 
ürüne dahildir.

• Armatür merkezi ile lavabo hazne başlangıcı arası 
max. 70 mm olmalıdır (bkz. sayfa 511). 

A47062 MOD fotoselli lavabo bataryası (elektrikli-tek su giriflli) Krom 2.773

A47063 MOD fotoselli lavabo bataryası (pilli-tek su giriflli) Krom 2.634

• Akış başladıktan 60 sn. sonra emniyet amacı ile 
otomatik olarak su kapanmaktadır. 

• Çıkış ucu uzunluğu 115 mm’dir. 

• Çıkış ucu yüksekliği 90 mm’dir. 

• Tek su bağlantılıdır. 

• Pilli ürün 6V pil, elektrikli ürün 6V elektrik ile çalışır. 

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde max. 5 L/dk su 
akışı sağlanmaktadır.

• Bir adet metal partikül filtreli ara musluk ve çek valf 
ürüne dahildir.

• Armatür merkezi ile lavabo hazne başlangıcı arası 
max. 70 mm olmalıdır (bkz. sayfa 511). 
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A47064 MOD fotoselli lavabo bataryası (elektrikli-çift su giriflli-yüksek) Krom 3.615
A47065 MOD fotoselli lavabo bataryası (pilli-çift su giriflli-yüksek) Krom 3.435

• Akış başladıktan 60 sn. sonra emniyet amacı ile 
otomatik olarak su kapanmaktadır. 

• Çıkış ucu uzunluğu 115 mm’dir. 

• Çıkış ucu yüksekliği 230 mm’dir. 

• Sıcak-soğuk su bağlantılıdır. 

• Pilli ürün 6V pil, elektrikli ürün 6V elektrik ile çalışır. 

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde max. 5 L/dk su 
akışı sağlanmaktadır.

• Sıcaklık ayarı için yandan kumanda volanı. 

• İki adet metal partikül filtreli ara musluk ve çek valf 
ürüne dahildir. 

• Armatür ile çanak lavabo arası mesafe min. 10 mm, 
max. 15 mm olmalıdır (bkz. sayfa 511).

• Sensör alt noktası ile lavabo üst noktası arası 
yükseklik farkı min. 15 mm olmalıdır (bkz. sayfa 
511). 

A47068STA T4 fotoselli lavabo bataryası (elektrikli-çift su giriflli) Krom 3.165

• Akış başladıktan 60 sn. sonra emniyet amacı ile 
otomatik olarak su kapanmaktadır. 

• Çıkış ucu uzunluğu 120 mm’dir. 

• Çıkış ucu yüksekliği 85 mm’dir. 

• Sıcak-soğuk su bağlantılıdır. 

• Pilli ürün 6V pil, elektrikli ürün 6V elektrik ile çalışır. 

• STA uzantılı kodlarda max. 1,3 L/dk su akışı 
sağlanmaktadır. 

• Sıcaklık ayarı için yandan kumanda volanı. 

• İki adet metal partikül filtreli ara musluk ve çek valf 
ürüne dahildir. 

• Armatür merkezi ile lavabo hazne başlangıcı arası 
max. 70 mm olmalıdır (bkz. sayfa 511). 
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A47076 T4 fotoselli lavabo bataryası (şelale-elektrikli-çift su giriflli) Krom 3.139

A47077 T4 fotoselli lavabo bataryası (şelale-pilli-çift su giriflli) Krom 2.981

• Akış başladıktan 60 sn. sonra 
emniyet amacı ile otomatik olarak su 
kapanmaktadır. 

• Çıkış ucu uzunluğu 130 mm’dir. 

• Çıkış ucu yüksekliği 90 mm’dir. 

• Sıcak-soğuk su bağlantılıdır. 

• Pilli ürün 6V pil, elektrikli ürün 6V elektrik 
ile çalışır. 

• Özel debi regülatörü sayesinde  
max. 6 L/dk su akışı sağlanmaktadır. 

• Sıcaklık ayarı için yandan kumanda volanı. 

• İki adet metal partikül filtreli ara musluk ve 
çek valf ürüne dahildir. 

• Armatür merkezi ile lavabo hazne 
başlangıcı arası max. 70 mm olmalıdır (bkz. 
sayfa 511).

A47078 T4 fotoselli lavabo bataryası (şelale-elektrikli-tek su giriflli) Krom 2.887

A47079 T4 fotoselli lavabo bataryası (şelale-pilli-tek su giriflli) Krom 2.744

• Akış başladıktan 60 sn. sonra 
emniyet amacı ile otomatik olarak su 
kapanmaktadır. 

• Çıkış ucu uzunluğu 130 mm’dir. 

•  Çıkış ucu yüksekliği 90 mm’dir. 

• Tek su bağlantılıdır. 

• Pilli ürün 6V pil, elektrikli ürün 6V elektrik 
ile çalışır. 

• Özel debi regülatörü sayesinde  
max. 6 L/dk su akışı sağlanmaktadır. 

• Bir adet metal partikül filtreli ara musluk ve 
çek valf ürüne dahildir. 

• Armatür merkezi ile lavabo hazne 
başlangıcı arası max. 70 mm olmalıdır (bkz. 
sayfa 511).
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A47080 T4 fotoselli lavabo bataryası (şelale-elektrikli-çift su giriflli-yüksek) Krom 3.767

A47081 T4 fotoselli lavabo bataryası (şelale-pilli-çift su giriflli-yüksek) Krom 3.580

• Akış başladıktan 60 sn. sonra 
emniyet amacı ile otomatik olarak su 
kapanmaktadır. 

• Çıkış ucu uzunluğu 130 mm’dir. 

• Çıkış ucu yüksekliği 200 mm’dir. 

• Sıcak-soğuk su bağlantılıdır. 

• Pilli ürün 6V pil, elektrikli ürün 6V elektrik 
ile çalışır. 

• Özel debi regülatörü sayesinde max. 6 L/dk 
su akışı sağlanmaktadır. 

• Sıcaklık ayarı için yandan kumanda volanı. 

• İki adet metal partikül filtreli ara musluk ve 
çek valf ürüne dahildir.

• Armatür ile çanak lavabo arası mesafe min. 
10 mm, max. 15 mm olmalıdır (bkz. sayfa 
511).

• Sensör alt noktası ile lavabo üst noktası 
arası yükseklik farkı min. 15 mm olmalıdır 
(bkz. sayfa 511).

A47046 Ankastre fotoselli lavabo bataryası (elektrikli-çift su giriflli) Krom 1.873

A47046STA Ankastre fotoselli lavabo bataryası (elektrikli-çift su giriflli) Krom 1.968

A47043 Ankastre fotoselli lavabo bataryası (pilli-çift su giriflli) Krom 1.597

A47043STA Ankastre fotoselli lavabo bataryası (pilli-çift su giriflli) Krom 1.677

• Kaba inşaat sırasında sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Akış başladıktan 90 saniye sonra 
emniyet amacı ile otomatik olarak su 
kapanmaktadır.

• Algılama mesafesini, montaj anında kendi 
kendine ayarlayan sensör.

• Çıkış ucu uzunluğu 150 mm’dir.

• Sıcak-soğuk su bağlantılıdır.

• Pilli ürün 9V pil, elektrikli ürün 9V elektrik 
ile çalışır. 

• +/-7° hareketli su tasarruflu  perlatör 
sayesinde max. 5 L/dk su akışı 
sağlanmaktadır.

• STA uzantılı kodlarda max.1,3 L/dk su akışı 
sağlanmaktadır.

• Elektrikli modelde, elektrik kesildiğinde 
geçici olarak çalışması için pil yedeklemesi 
vardır.

• Sıcak-soğuk su ayarı için yandan kumanda 
volanı.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A47021 Ankastre fotoselli lavabo bataryası (elektrikli-tek su giriflli) Krom 1.544

A47021STA Ankastre fotoselli lavabo bataryası (elektrikli-tek su giriflli) Krom 1.623

A47020 Ankastre fotoselli lavabo bataryası (pilli-tek su giriflli) Krom 1.478

A47020STA Ankastre fotoselli lavabo bataryası (pilli-tek su giriflli) Krom 1.547

• Kaba inşaat sırasında sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Akış başladıktan 90 saniye sonra emniyet amacı 
ile otomatik olarak su kapanmaktadır.

• Algılama mesafesini, montaj anında kendi 
kendine ayarlayan sensör.

• Çıkış ucu uzunluğu 150 mm’dir.

• Tek su girişlidir.

• Pilli ürün 9V pil, elektrikli ürün 9V elektrik ile 
çalışır. 

• +/-7° hareketli su tasarruflu  perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• STA uzantılı kodlarda max. 1,3 L/dk su akışı 
sağlanmaktadır.

• Elektrikli modelde, elektrik kesildiğinde geçici 
olarak çalışması için pil yedeklemesi vardır.

A47100STA Nature fotoselli lavabo bataryası (elektrikli-çift su giriflli) Krom 1.826

A47101 Nature fotoselli lavabo bataryası (pilli-çift su giriflli) Krom 1.654

• Akış başladıktan 60 sn. sonra emniyet amacı ile 
otomatik olarak su kapanmaktadır. 

• Çıkış ucu uzunluğu 120 mm’dir. 

• Çıkış ucu yüksekliği 107 mm’dir. 

• Sıcak-soğuk su bağlantılıdır. 

• Pilli ürün 6V pil, elektrikli ürün 6V elektrik ile 
çalışır. 

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde max. 5 L/dk 
su akışı sağlanmaktadır.

• STA uzantılı kodlarda max. 1,3 L/dk su akışı 
sağlanmaktadır.

• Sıcaklık ayarı için yandan kumanda volanı. 

• İki adet metal partikül filtreli ara musluk ve çek 
valf ürüne dahildir.

• Armatür merkezi ile lavabo hazne başlangıcı 
arası max. 70 mm olmalıdır (bkz. sayfa 511).
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A47102 Nature fotoselli lavabo bataryası (elektrikli-tek su giriflli) Krom 1.620

A47103 Nature fotoselli lavabo bataryası (pilli-tek su giriflli) Krom 1.522

• Akış başladıktan 60 sn. sonra emniyet amacı ile 
otomatik olarak su kapanmaktadır. 

• Çıkış ucu uzunluğu 120 mm’dir. 

• Çıkış ucu yüksekliği 107 mm’dir. 

• Tek su bağlantılıdır. 

• Pilli ürün 6V pil, elektrikli ürün 6V elektrik ile çalışır. 

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde max. 5 L/dk su 
akışı sağlanmaktadır.

• Bir adet metal partikül filtreli ara musluk ve çek valf 
ürüne dahildir.

• Armatür merkezi ile lavabo hazne başlangıcı arası 
max. 70 mm olmalıdır (bkz. sayfa 511).

A47104 Wing fotoselli lavabo bataryası (elektrikli-çift su giriflli) Krom 2.101

A47104STA Wing fotoselli lavabo bataryası (elektrikli-çift su giriflli) Krom 2.205

A47105 Wing fotoselli lavabo bataryası (pilli-çift su giriflli) Krom 2.003

A47105STA Wing fotoselli lavabo bataryası (pilli-çift su giriflli) Krom 2.103

• Akış başladıktan 60 sn. sonra emniyet amacı ile 
otomatik olarak su kapanmaktadır. 

• Çıkış ucu uzunluğu 124 mm’dir. 

• Çıkış ucu yüksekliği 114 mm’dir. 

• Sıcak-soğuk su bağlantılıdır. 

• Pilli ürün 6V pil, elektrikli ürün 6V elektrik ile çalışır. 

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde max. 5 L/dk su 
akışı sağlanmaktadır.

• STA uzantılı kodlarda max. 1,3 L/dk su akışı 
sağlanmaktadır.

• Sıcaklık ayarı için yandan kumanda volanı. 

• İki adet metal partikül filtreli ara musluk ve çek valf 
ürüne dahildir.

• Armatür merkezi ile lavabo hazne başlangıcı arası 
max. 70 mm olmalıdır (bkz. sayfa 511).
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A47106 Wing fotoselli lavabo bataryası (elektrikli-tek su giriflli) Krom 1.951

A47106STA Wing fotoselli lavabo bataryası (elektrikli-tek su giriflli) Krom 2.050

A47107 Wing fotoselli lavabo bataryası (pilli-tek su giriflli) Krom 1.855

A47107STA Wing fotoselli lavabo bataryası (pilli-tek su giriflli) Krom 1.947

• Akış başladıktan 60 sn. sonra emniyet amacı ile 
otomatik olarak su kapanmaktadır. 

• Çıkış ucu uzunluğu 124 mm’dir. 

• Çıkış ucu yüksekliği 114 mm’dir. 

• Tek su bağlantılıdır. 

• Pilli ürün 6V pil, elektrikli ürün 6V elektrik ile çalışır. 

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde max. 5 L/dk su 
akışı sağlanmaktadır.

• STA uzantılı kodlarda max. 1,3 L/dk su akışı 
sağlanmaktadır.

• Bir adet metal partikül filtreli ara musluk ve çek valf 
ürüne dahildir.

• Armatür merkezi ile lavabo hazne başlangıcı arası 
max. 70 mm olmalıdır (bkz. sayfa 511).

A47104TPL Wing fotoselli lavabo bataryası 
(powerbox uyumlu - çift su giriflli) Krom 1.895

• Akış başladıktan 60 sn. sonra emniyet amacı ile 
otomatik olarak su kapanmaktadır.

• Çıkış ucu uzunluğu 124 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 114 mm’dir.

• Sıcak-soğuk su bağlantılıdır.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde max. 5 L/dk su 
akışı sağlanmaktadır.

• Sıcaklık ayarı için yandan kumanda volanı

• Armatür merkezi ile lavabo hazne başlangıcı arası 
max. 70 mm olmalıdır. (bkz. sayfa 511)

• A47165 ile birlikte kullanılmalıdır.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A47106TPL Wing fotoselli lavabo bataryası 
(powerbox uyumlu - tek su giriflli) Krom 1.745

• Akış başladıktan 60 sn. sonra emniyet amacı ile 
otomatik olarak su kapanmaktadır.

• Çıkış ucu uzunluğu 124 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 114 mm’dir.

• Tek su bağlantılıdır.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde max. 5 L/dk su 
akışı sağlanmaktadır.

• Armatür merkezi ile lavabo hazne başlangıcı arası 
max. 70 mm olmalıdır. (bkz. sayfa 511)

• A47165 ile birlikte kullanılmalıdır.

A47165 Powerbox güç kaynağı Krom 1.456

• Suyun akışından ürettiği güç ile fotoselli ürünleri 
elektrik/pil kullanmadan çalıştırma

• Seri bağlanabilen 5 fotoselli armatüre kadar 
çalıştırma kapasitesi

• Kablo uzunluğu 490 cm

• Konnektörler arası mesafe 90 cm

• IP 67 sınıfı su geçirmezlik

AquaSee
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A47162 Istanbul lavabo bataryası Krom 1.986

• Çıkış ucu uzunluğu 248 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 153 mm’dir.

• Dokunarak açılıp kapanabilen 
elektronik sistem

• Akış başladıktan 25 sn. sonra 
emniyet amacı ile otomatik olarak 
su kapanmaktadır.

• 6V lityum pil ürüne dahildir.

• Cache (gizli) perlatör.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• Tek su girişli

• Su sıcaklık ayarı yapabilmek için 
A47027 oransal valf ürüne dahildir.

A47059 Zaman ayarl› lavabo bataryası Krom 239

A47059STA Zaman ayarl› lavabo bataryası Krom 250

• Çıkış ucu uzunluğu 95 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 43 mm’dir.

• Tek su girişlidir.

• Su akış süresi 6-10 saniyedir. 

• Su basıncına göre su akış 
süresindeki zamanlama ayarlanabilir.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• STA uzantılı kodlarda max. 1,3 L/dk  
su akışı sağlanmaktadır.

AquaTouch
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42455 Nest Trendy lavabo bataryası Krom 1.002

• Uzun kumanda kolu sayesinde kolay 
açma kapama (medikal, engelli, 
yaşlı ve çocuk gibi özel ihtiyaç 
kullanımlarına uygun)

• Çıkış ucu uzunluğu 121 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 76 mm’dir.

• Bedensel engelli lavabolarda 
kullanılabilir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• Cache (gizli) silikon perlatör.

A42312STA Minimax S lavabo bataryası Krom 551

• Tek kumandalı açma-kapama.

• Çıkış ucu uzunluğu 120 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 82 mm’dir.

• Bedensel engelli lavabolarda  
kullanılabilir.

• Isı ve debi regülatörlü özel kartuş.

• STA uzantılı kodlarda max. 1,3 L/dk  
su akışı sağlanmaktadır.

A47012STA AquaMed lavabo bataryası Krom 493

• Tek kumandalı olan ürün kumanda 
kolu kaldırılmadan sağdan sola 
çevrilerek su akışı sağlanır.

• Isı ayarlı kartuş.

• Çıkış ucu uzunluğu 115mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 58 mm’dir.

• STA uzantılı kodlarda max. 1,3 L/dk  
su akışı sağlanmaktadır.

AquaMed
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42484 Solid S lavabo bataryası Krom 223

• Uzun kumanda kolu sayesinde kolay 
açma kapama (medikal, engelli, 
yaşlı ve çocuk gibi özel ihtiyaç 
kullanımlarına uygun)

• Çıkış ucu uzunluğu 113 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 75 mm’dir.

• Bedensel engelli lavabolarda 
kullanılabilir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Metal parayla bile kolayca sökülüp 
takılabilen perlatör

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

A42311STA Minimax S lavabo bataryası (duvardan) Krom 784

• Tek kumandalı açma-kapama.

• Çıkış ucu uzunluğu 235 mm’dir.

• Bedensel engelli lavabolarda  
kullanılabilir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• STA uzantılı kodlarda max. 1,3 L/dk  
su akışı sağlanmaktadır.

A42485 Solid S banyo bataryası Krom 326

• Uzun kumanda kolu sayesinde kolay 
açma kapama (medikal, engelli, 
yaşlı ve çocuk gibi özel ihtiyaç 
kullanımlarına uygun)

• El duşu çıkışı G 1/2” tir.

• Duş kumandası kilitlemelidir. 

• Çıkış ucu uzunluğu 153 mm’dir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Metal parayla bile kolayca sökülüp 
takılabilen perlatör

AquaMed



Eviye Bataryaları

Inox pull-down 370
Maestro Pro 370
Maestro pull-down 370
Maestro pull-out 371
V3 pull-out 371
Harmony XL pull-out 371
Harmony pull-out 372
Split dual-flow 372
Nest Trendy 372
Juno 373
Verona 373
Sento 374
Q-Line 374
Pure 375
X-Line 375
Flo S 375
Minimax S 376
Single 376
Axe S 377
Dynamic S 377
Fold S 378
Solid S 378
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42153 Inox pull-down Krom 1.250

• Çıkış ucu uzunluğu 204 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 232 mm’dir.

• Max. 9 L/dk su akışı

• Yıkama çevresi 800 mm’dir.

• 360° döner boruludur.

A42152 Maestro Pro Krom 1.163

• Çıkış ucu uzunluğu 215 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 214 mm’dir.

• Max. 9 L/dk su akışı

• El duşu çift fonksiyonlu olup yıkama 
çevresi 800 mm’dir.

• 360° döner boruludur.

A42145 Maestro pull-down Krom 1.163

• Çıkış ucu uzunluğu 215 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 189 mm’dir.

• Max. 6 L/dk su akışı

• El duşu çift fonksiyonlu olup yıkama 
çevresi 1000 mm’dir.

• Döner boruludur.

Eviye Bataryaları
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42146 Maestro pull-out Krom 1.105

• Çıkış ucu uzunluğu 171 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 249 mm’dir.

• Max. 6 L/dk su akışı

• El duşu çift fonksiyonlu olup yıkama 
çevresi 1200 mm’dir.

• Döner boruludur.

A42151 V3 pull-out Krom 765

• Çıkış ucu uzunluğu 248 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 260 mm’dir.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Max. 10 L/dk su akışı

• El duşu çift fonksiyonlu olup yıkama 
çevresi 1000 mm’dir.

• 180° döner boruludur.

A42147 Harmony XL pull-out Krom 756

• Çıkış ucu uzunluğu 209 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 152 mm’dir.

• Max. 8 L/dk su akışı

• El duşu çift fonksiyonlu olup yıkama 
çevresi 1200 mm’dir.

• Döner gövdelidir.

Eviye Bataryaları
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Eviye Bataryaları
Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A41864 Harmony pull-out Krom 523

• Çıkış ucu uzunluğu 190 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 130 mm’dir.

• Max. 10 L/dk su akışı

• El duşu çift fonksiyonlu olup yıkama 
çevresi 1000 mm’dir. 

• Döner gövdelidir.

A42144 Split dual-flow Krom 1.163

• Çıkış ucu uzunluğu 237 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 312 mm’dir.

• 360° döner boruludur.

• Şebeke suyu ve filitrelenmiş suyun 
karışmaması için ayrı kanal ve 
perlatör sistemi.

A42114 Nest Trendy eviye bataryası Krom 1.245

• Çıkış ucu uzunluğu 170 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 337 mm’dir.

• 360° döner boruludur.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Cache (gizli) silikon perlatör.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• Kumanda kolu sağ veya sol tarafta 
kullanım için uygundur.
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42045 Juno eviye bataryası Krom 976

A4204523 Juno eviye bataryası Altın 1.171

• 90° açma-kapama.

• Çıkış ucu uzunluğu 191 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 224 mm’dir.

• Döner boruludur.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

A4215406 Verona eviye bataryası Saten krom 818

• Çıkış ucu uzunluğu 198 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 265 mm’dir.

• Max. 12 L/dk su akışı 
sağlanmaktadır.

• 360° döner boruludur.

A4215433 Verona eviye bataryası Saten Altın 981

• Çıkış ucu uzunluğu 198 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 265 mm’dir.

• Max. 12 L/dk su akışı 
sağlanmaktadır.

• 360° döner boruludur.

Eviye Bataryaları
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42156 Sento eviye bataryası Krom 715

• Çıkış ucu uzunluğu 173 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 274 mm’dir.

• 360° döner boruludur.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Silikon perlatör.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• Kumanda kolu sağ veya sol tarafta 
kullanım için uygundur.

A42135 Q-Line eviye bataryası Krom 770

• Çıkış ucu uzunluğu 210 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 271 mm’dir.

• Döner boruludur.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Metal parayla bile kolayca sökülüp 
takılabilen perlatör.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

A42132 Q-Line eviye bataryası Krom 733

A42132ENR Q-Line BluEco eviye bataryası Krom 757

• Çıkış ucu uzunluğu 185 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 258 mm’dir.

• Döner boruludur.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Cache (gizli) silikon perlatör

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• ENR uzantılı kodlarda 900 tek yönlü 
(sola dönen) ısı ve debi limitörlü özel 
kartuş kullanılmaktadır.

Eviye Bataryaları
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42136 Pure eviye bataryası Krom 671

• Çıkış ucu uzunluğu 197 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 249 mm’dir.

• 360° döner borulu ve döner uçludur.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Silikon perlatör.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• Kumanda kolu sağ veya sol tarafta 
kullanım için uygundur.

A42115 X-Line eviye bataryası Krom 601

A4211523 X-Line eviye bataryası Altın 792

• Çıkış ucu uzunluğu 149 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 242 mm’dir.

• 360° döner boruludur.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 5 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• Kumanda kolu sağ veya sol tarafa 
kullanım için uygundur.

A42103 Flo S eviye bataryası Krom 515

• Çıkış ucu uzunluğu 206 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 268 mm’dir.

• Döner boruludur.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 9 L/dk su akışı sağlanmaktadır. 

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

Eviye Bataryaları
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42091 Minimax S eviye bataryası Krom 497

• Çıkış ucu uzunluğu 208 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 245 mm’dir.

• 360° döner boruludur.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 9 L/dk su akışı sağlanmaktadır. 

• Kumanda kolu sağ veya sol tarafta 
kullanım için uygundur.

A42095 Minimax S eviye bataryası (duvardan) Krom 456

• Çıkış ucu uzunluğu 235 mm’dir.

• Döner boruludur.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 9 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

A42388 Single eviye bataryası (mafsallı) Krom 489

• Çıkış ucu uzunluğu 206 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 234 mm’dir.

• Döner boruludur.

• Mafsallı perlatör.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 9 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

Eviye Bataryaları
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42158 Axe S eviye bataryası Krom 480

• Çıkış ucu uzunluğu 190 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 227 mm’dir.

• Döner boruludur.

• Metal parayla bile kolayca sökülüp 
takılabilen perlatör.

• Isı ve debi limitörlü özel kartuş.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 9 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

A42157 Dynamic S eviye bataryası (kuğu borulu) Krom 458

• Çıkış ucu uzunluğu 193 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 196 mm’dir.

• Döner boruludur.

• Özel debi regülatörlü perlatör 
sayesinde max. 9 L/dk su akışı 
sağlanmaktadır.

• Kumanda kolu sağ veya sol tarafta 
kullanım için uygundur.”

A42086 Dynamic S eviye bataryası Krom 441

• Çıkış ucu uzunluğu 232 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 134 mm’dir.

• Döner gövdelidir.

• Özel debi kısıcılı perlatör sayesinde 
max. 9 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

Eviye Bataryaları

REV

REV
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42155 Fold S eviye bataryası (mafsallı) Krom 327

• Çıkış ucu uzunluğu 168 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 195 mm’dir.

• 360° döner boruludur.

• Mafsallı perlatör.

• Özel debi regülatörlü perlatör 
sayesinde max. 9 L/dk su akışı 
sağlanmaktadır.

• Kumanda kolu sağ veya sol tarafta 
kullanım için uygundur.

A42148 Solid S eviye bataryası (mafsallı) Krom 297

• Çıkış ucu uzunluğu 168 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 165 mm’dir.

• 360° döner boruludur.

• Mafsallı perlatör.

• Özel debi regülatörlü perlatör 
sayesinde max. 9 L/dk su akışı 
sağlanmaktadır.

• Kumanda kolu sağ veya sol tarafta 
kullanım için uygundur.

Eviye Bataryaları
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A41834 Çıkış ucu Krom 489

• Ankastre banyo ve ankastre duş 
bataryaları ile uyumludur.

• Cache (gizli) perlatör.

• Çıkış ucu uzunluğu 137 mm’dir.

• İstanbul serisi ile kullanımı tavsiye edilir.

A40648 Çıkış ucu (şelale) Krom 466

• Ankastre banyo ve ankastre duş 
bataryaları ile uyumludur. 

• Doğal akışlı.

• Özel debi regülatörü sayesinde  
Max 8L/dk su akışı sağlamaktadır.

• Çıkış ucu uzunluğu 185 mm’dir.

• T4 serisi ile kullanımı tavsiye edilir.

A40647 Çıkış ucu Krom 407

• Ankastre banyo ve ankastre duş 
bataryaları ile uyumludur. 

• Doğal akışlı.

• Çıkış ucu uzunluğu 182 mm’dir.

• T4 serisi ile kullanımı tavsiye edilir.

A42228 Çıkış ucu Krom 349

• Ankastre banyo veya ankastre duş 
bataryaları ile uyumludur.

• Cache (gizli) silikon perlatör.

• Çıkış ucu uzunluğu 175 mm’dir.

• Nest Trendy serisi ile kullanımı tavsiye 
edilir.

A42492 Çıkış ucu Krom 349

A4249223 Çıkış ucu Altın 419

• Ankastre banyo veya ankastre duş 
bataryaları ile uyumludur.

• Çıkış ucu uzunluğu 150 mm’dir.

• Cache (gizli) perlatör.

• Suit U serisi ile kullanımı tavsiye edilir.

Çıkış Uçları
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42491 Çıkış ucu Krom 349

A4249123 Çıkış ucu Altın 419

• Ankastre banyo veya ankastre duş 
bataryaları ile uyumludur.

• Çıkış ucu uzunluğu 170 mm’dir.

• Suit L serisi ile kullanımı tavsiye edilir.

A40682 Çıkış ucu Krom 275

• Ankastre banyo veya ankastre duş 
bataryaları ile uyumludur.

• Cache (gizli) silikon perlatör.

• Çıkış ucu uzunluğu 175 mm’dir.

A40565 Çıkış ucu Krom 257

• Ankastre banyo veya ankastre duş 
bataryaları ile uyumludur.

• Metal parayla bile kolayca sökülüp 
takılabilen Cache (gizli) perlatör.

• Çıkış ucu uzunluğu 156 mm’dir.

• Matrix, Minimax S serileri ile kullanımı 
tavsiye edilir.

A42254 Çıkış ucu Krom 249

A4225423 Çıkış ucu Altın 329

• Ankastre banyo ve duş bataryaları ile 
uyumludur.

• Çıkış ucu uzunluğu 167 mm’dir.

• Q-Line ve Flo S serileri ile kullanımı 
tavsiye edilir.

A42432 Çıkış ucu Krom 238

• Ankastre banyo veya ankastre duş 
bataryaları ile uyumludur

• Çıkış ucu uzunluğu 175 mm’dir

• Style X serisi ile kullanımı tavsiye edilir.

Çıkış Uçları
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A40699 Çıkış ucu Krom 239

A4069923 Çıkış ucu Altın 313

• Ankastre banyo ve duş bataryaları ile 
uyumludur.

• Çıkış ucu uzunluğu 176 mm’dir.

• Sento ve X-Line serileri ile kullanımı 
tavsiye edilir.

A42540 Çıkış ucu Krom 196

• Ankastre banyo veya ankastre duş 
bataryaları ile uyumludur.

• Çıkış ucu uzunluğu 160 mm’dir.

• Axe S, Dynamic S, Fold S, Solid S 
serileri ile kullanımı tavsiye edilir. 
 
01.08.2018 tarihi itibariyle satış 
hattına alınacaktır.

A42515 Çıkış ucu (el duşu çıkışlı) Krom 386

• Ankastre banyo veya ankastre duş 
bataryaları ile uyumludur.

• El duşu çıkışı G 1/2’tir.

• Çıkış ucu uzunluğu 190 mm’dir.

• Duş kumandası kilitlemelidir.

A42499 Çıkış ucu (el duşu çıkışlı) Krom 386

• Ankastre banyo veya ankastre duş 
bataryaları ile uyumludur.

• El duşu çıkışı G 1/2’tir.

• Çıkış ucu uzunluğu 182 mm’dir.

• Duş kumandası kilitlemelidir.

A42490 Çıkış ucu (el duşu çıkışlı) Krom 387

A4249023 Çıkış ucu (el duşu çıkışlı) Altın 464

• Ankastre banyo veya ankastre duş 
bataryaları ile uyumludur.

• El duşu çıkışı G 1/2”tir.

• Çıkış ucu uzunluğu 150 mm’dir.

• Cache (gizli) perlatör.

• Duş kumandası kilitlemelidir.

• Suit U serisi ile kullanımı tavsiye edilir.

Çıkış Uçları
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42489 Çıkış ucu (el duşu çıkışlı) Krom 387

A4248923 Çıkış ucu (el duşu çıkışlı) Altın 464

• Ankastre banyo veya ankastre duş 
bataryaları ile uyumludur.

• El duşu çıkışı G 1/2”tir.

• Çıkış ucu uzunluğu 170 mm’dir.

• Duş kumandası kilitlemelidir.

• Suit L serisi ile kullanımı tavsiye edilir.

A42501 Çıkış ucu (el duşu çıkışlı) Krom 386

• Ankastre banyo veya ankastre duş 
bataryaları ile uyumludur.

• El duşu çıkışı G 1/2’tir.

• Çıkış ucu uzunluğu 188 mm’dir.

• Duş kumandası kilitlemelidir.

A40564 Çıkış ucu (el duşu çıkışlı) Krom 345

• Ankastre banyo veya ankastre duş 
bataryaları ile uyumludur.

• El duşu çıkışı G 1/2”tir.

• Metal parayla bile kolayca sökülüp 
takılabilen Cache (gizli) perlatör.

• Çıkış ucu uzunluğu 156 mm’dir.

• Duş kumandası kilitlemelidir.

• Matrix ve Minimax S serileri ile kullanımı 
tavsiye edilir.

A42393 Çıkış ucu (el duşu çıkışlı) Krom 387

A4239323 Çıkış ucu (el duşu çıkışlı) Altın 510

• Ankastre banyo veya ankastre duş 
bataryaları ile uyumludur.

• El duşu çıkışı G 1/2’tir.

• Çıkış ucu uzunluğu 167 mm’dir.

• Duş kumandası kilitlemelidir.

• Q-Line ve Flo S serileri ile kullanımı 
tavsiye edilir.

Çıkış Uçları
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42433 Çıkış ucu (el duşu çıkışlı) Krom 387

• Ankastre banyo veya ankastre duş 
bataryaları ile uyumludur

• El duşu çıkışı G 1/2’dir.

• Çıkış ucu uzunluğu 175 mm’dir

• Duş kumandası kilitlemelidir.

• Style X serisi ile kullanımı tavsiye edilir.

A42392 Çıkış ucu (el duşu çıkışlı) Krom 387

 A4239223 Çıkış ucu (el duşu çıkışlı) Altın 464

• Ankastre banyo veya ankastre duş 
bataryaları ile uyumludur.

• El duşu çıkışı G 1/2’tir.

• Çıkış ucu uzunluğu 176 mm’dir.

• Duş kumandası kilitlemelidir.

• Sento ve X-Line serileri ile kullanımı 
tavsiye edilir.

A42541 Çıkış ucu (el duşu çıkışlı) Krom 216

• Ankastre banyo veya ankastre duş 
bataryaları ile uyumludur.

• El duşu çıkışı G 1/2’tir.

• Çıkış ucu uzunluğu 160 mm’dir.

• Duş kumandası kilitlemelidir.

• Axe S, Dynamic S, Fold S, Solid S 
serileri ile kullanımı tavsiye edilir. 
 
01.08.2018 tarihi itibariyle satış 
hattına alınacaktır.

A42249 Ankastre dirsek grubu 61

• Çıkış ucu bağlantısı için kullanılabilir.

• Kaba inşaat sırasında sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

Çıkış Uçları
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A41456 Ankastre stop valf Mix (sıva üstü grubu) Krom 84

• Kaba inşaat sırasında A41455 
kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Sıcak, soğuk su bağlantılıdır

• 80x80 mm rozet ürüne dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A41457 Ankastre stop valf Mix (sıva üstü grubu) Krom 84

• Kaba inşaat sırasında A41455 
kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Sıcak, soğuk su bağlantılıdır

• Ø 80 mm rozet ürüne dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A41455 Ankastre stop valf Mix (sıva altı grubu) Krom 197

• Kaba inşaat sırasında sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Sıcak, soğuk su bağlantılıdır

• Su giriş bağlantısı G 1/2’tir.

• 30 mm oynama mesafesi

• Sıva üstü grubu ürüne dahil değildir.

A41450 Ankastre stop valf (sıva üstü grubu) Krom 223

• Kaba inşaat sırasında A41441 veya 
A41442 kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• 90x90 mm rozet ürüne dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A41454 Ankastre stop valf (sıva üstü grubu) Krom 155

• Kaba inşaat sırasında A41441 veya 
A41442 kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• 80x80 mm rozet ürüne dahildir.

Tamamlayıcı Ürünler - Ankastre stop valfler
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A42493 Ankastre stop valf (sıva üstü grubu) Krom 142

A4249323 Ankastre stop valf (sıva üstü grubu) Altın 171

• Kaba inşaat sırasında A41441 veya 
A41442 kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• 80x80 mm rozet ürüne dahildir.

A41444 Ankastre stop valf (sıva üstü grubu) Krom 131

• Kaba inşaat sırasında A41441 veya 
A41442 kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Ø 80 mm rozet ürüne dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A41453 Ankastre stop valf (sıva üstü grubu) Krom 612

A4145323 Ankastre stop valf (sıva üstü grubu) Altın 735

• Kaba inşaat sırasında A41441 
kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Ø 59 mm rozet ürüne dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A41452 Ankastre stop valf (sıva üstü grubu) Krom 393

• Kaba inşaat sırasında A41441 
kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Ø 59 mm rozet ürüne dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A41451 Ankastre stop valf (sıva üstü grubu) Krom 93

A4145123 Ankastre stop valf (sıva üstü grubu) Altın 139

A4145126 Ankastre stop valf (sıva üstü grubu) Bakır 139

• Kaba inşaat sırasında A41441 
kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Ø 59 mm rozet ürüne dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

Tamamlayıcı Ürünler - Ankastre stop valfler
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A41446 Ankastre stop valf (sıva üstü grubu) Krom 84

• Kaba inşaat sırasında A41441 veya 
A41442 kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• 80x80 mm rozet ürüne dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A41445 Ankastre stop valf (sıva üstü grubu) Krom 79

A4144523 Ankastre stop valf (sıva üstü grubu) Altın 94

• Kaba inşaat sırasında A41441 veya 
A41442 kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Ø 80 mm rozet ürüne dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A41448 Ankastre stop valf (sıva üstü grubu) Krom 67

A4144823 Ankastre stop valf (sıva üstü grubu) Altın 88

• Kaba inşaat sırasında A41441 veya 
A41442 kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• 80x80 mm rozet ürüne dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A41447 Ankastre stop valf (sıva üstü grubu) Krom 59

• Kaba inşaat sırasında A41441 veya 
A41442 kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Ø 59 mm rozet ürüne dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A41449 Ankastre stop valf (sıva üstü grubu) Krom 67

A4144926 Ankastre stop valf (sıva üstü grubu) Bakır 81

• Kaba inşaat sırasında A41441 veya 
A41442 kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Ø 80 mm rozet ürüne dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

Tamamlayıcı Ürünler - Ankastre stop valfler
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A41443 Ankastre stop valf (sıva üstü grubu) Krom 46

• Kaba inşaat sırasında A41441 
kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Ø 80 mm rozet ürüne dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A41458 Ankastre stop valf (sıva üstü grubu) Krom 61

• Kaba inşaat sırasında A41441 veya 
A41442 kullanılarak sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Ø 80 mm rozet ürüne dahildir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A41442 Ankastre stop valf (sıva altı grubu) 119

• Kaba inşaat sırasında sıva altı 
montajı yapılmalıdır.

• 90° açma-kapama.

• Su giriş bağlantısı G 3/4’tir.

• 50 mm oynama mesafesi

• Sıva üstü grubu ürüne dahil değildir.

A41441 Ankastre stop valf (sıva altı grubu) 69

• Kaba inşaat sırasında sıva altı 
montajı yapılmalıdır.

• 180° açma-kapama.

• Su giriş bağlantısı G 1/2’tir.

• 50 mm oynama mesafesi

• Sıva üstü grubu ürüne dahil değildir.

Tamamlayıcı Ürünler - Ankastre stop valfler



A
rm

at
ü

rl
er

 v
e 

B
an

yo
 A

ks
es

u
ar

la
rı

389

• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*
      

     A45225 Filtreli ara musluk Krom 171

• G 3/8” rakor bağlantılarına uygundur.

• 180° açma-kapama.

• Filtre ana vanadan suyu  
kesmeden alınıp temizlenebilir.

• Rakorsuzdur.

• Ø 60 mm rozet ürüne dahildir.

A45236 Filtreli ara musluk Krom 74

• G 3/8” rakor bağlantılarına uygundur.

• Filtre ana vanadan suyu  
kesmeden alınıp temizlenebilir.

• Rakorsuzdur.

• Ø 65 mm rozet ürüne dahildir.

A45234 Filtreli ara musluk Krom 69

• G 3/8” rakor bağlantılarına uygundur.

• Filtre ana vanadan suyu  
kesmeden alınıp temizlenebilir.

• Rakorsuzdur.

• Ø 65 mm rozet ürüne dahildir.

A45200 Filtreli ara musluk Krom 49

• G 3/8” rakor bağlantılarına 
uygundur.

• 90° açma-kapama.

• Filtre ana vanadan suyu kesmeden 
alınıp temizlenebilir.

• Rakorsuzdur.

• Ø 65 mm rozet ürüne dahildir.

A45245 Ara musluk (çift çıkışlı) Krom 76

• Tek çıkış G 3/8” rakor bağlantılarına 
uygundur.

• Tek çıkış G 3/4” rakor bağlantılarına 
uygundur.

• 90° açma-kapama.

• Rakorsuzdur.

• Ø 56 mm rozet ürüne dahildir.

Tamamlayıcı Ürünler - Ara musluklar
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A45231 Ara musluk Krom 825

A4523123 Ara musluk Altın 988

• G 3/8” rakor bağlantılarına uygundur.

• 180° açma-kapama.

• Rakorsuzdur.

• Ø 59 mm rozet ürüne dahildir.

A45230 Ara musluk Krom 436

• G 3/8” rakor bağlantılarına 
uygundur.

• 180° açma-kapama.

• Rakorsuzdur.

• Ø 59 mm rozet ürüne dahildir.

A45214 Ara musluk Krom 138

• G 3/8” rakor bağlantılarına 
uygundur.

• 180° açma-kapama.

• Ø 59 mm rozet ürüne dahildir.

A45232 Ara musluk Krom 139

• G 3/8” rakor bağlantılarına 
uygundur.

• 180° açma-kapama.

• 65x65 mm kare rozet ürüne dahildir.

A41551 Ara musluk Krom 138

A4155123 Ara musluk Altın 166

• Ø 10 mm bakır boru veya G 3/8” 
rakor bağlantılarına uygundur.

• 180° açma-kapama.

• Rakorsuzdur.

• Ø 65 mm rozet ürüne dahildir.

Tamamlayıcı Ürünler - Ara musluklar



A
rm

at
ü

rl
er

 v
e 

B
an

yo
 A

ks
es

u
ar

la
rı

391

• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A45206 Ara musluk Krom 80

• Ø 10 mm bakır boru veya G 3/8” 
rakor bağlantılarına uygundur.

• 180° açma-kapama.

• Rakorsuzdur.

• Ø 65 mm rozet ürüne dahildir.

A45235 Ara musluk Krom 59

• G 3/8” rakor bağlantılarına uygundur.

• Rakorsuzdur.

• Ø 65 mm rozet ürüne dahildir.

A45237 Ara musluk Krom 54

• G 3/8” rakor bağlantılarına uygundur.

• Rakorsuzdur.

• Ø 65 mm rozet ürüne dahildir.

Tamamlayıcı Ürünler - Ara musluklar
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A41579 Minimax S lavabo musluğu Krom 206

• Tezgah üzeri.

• Çıkış ucu uzunluğu 100 mm’dir.

• Çıkış ucu yüksekliği 47 mm’dir.

• Sadece soğuk su bağlantılıdır.

A41583 Çamaşır musluğu Krom 86

• Klasik açma-kapama.

• G 3/4” rakorlarla kullanılır.

• Çıkış ucu uzunluğu 55 mm’dir.

• Ø 65 mm rozet ürüne dahildir.

• Hortum uçsuzdur.

A45228 Filtreli çamaşır musluğu Krom 48

• Klasik açma-kapama.

• G 3/4” rakorlarla kullanılır.

• Çıkış ucu uzunluğu 40 mm’dir.

• Ø 65 mm rozet ürüne dahildir.

• Hortum uçsuzdur.

A41584 Uzun musluk Krom 80

• Klasik açma-kapama.

• Çıkış ucu uzunluğu 122 mm’dir.

• Çıkış ucunda süzgeç kullanılmıştır.

• Ø 65 mm rozet ürüne dahildir.

A41585 Kısa musluk Krom 69

• Klasik açma-kapama.

• Çıkış ucu uzunluğu 77 mm’dir.

• Çıkış ucunda süzgeç kullanılmıştır.

• Ø 65 mm rozet ürüne dahildir.

Tamamlayıcı Ürünler - Musluklar
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A45534 Taharet duflu Krom 175

A4553423 Taharet duflu Altın 209

• A45223 ankastre el duşu çıkışı veya 
1/2” dirsek ile uygulanabilir.

• Tüm ankastre stop valflerle ve ara 
musluklarla uyumludur.

• Metal el duşludur.

• Spiral uzunluğu 1200 mm’dir.

• G 3/8”-G 1/2” adaptör ürüne dahildir.

• A4553423 chroma-tech spirallidir.

A45704 Taharet duflu Krom 186

• A45223 ankastre el duşu çıkışı veya 
1/2” dirsek ile uygulanabilir.

• Tüm ankastre stop valflerle ve ara 
musluklarla uyumludur.

• Plastikl el duşludur.

• El duşu ürüne dahildir.

• G 3/8”-G 1/2” adaptör ürüne dahildir.

A45705 Taharet duflu Krom 112

• A45223 ankastre el duşu çıkışı veya 1/2” 
dirsek ile uygulanabilir.

• Tüm ankastre stop valflerle ve ara 
musluklarla uyumludur.

• Plastikl el duşludur.

• El duşu ürüne dahildir.

• G 3/8”-G 1/2” adaptör ürüne dahildir.

A47027 Oransal valf Krom 216

• Tek su girişli ürünlerde (ankastreler 
hariç), çift su girişi bağlanarak sıcak 
soğuk ayarı yapmak için kullanılır.

Tamamlayıcı Ürünler
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A40649 Ankastre el duşu çıkışı Krom 248

• G 1/2” giriş ve çıkış.

• Tüm el duşu takımları ile kullanılabilir.

• Duvardan gelen suyu el duşuna  
yönlendirmek içindir.

A45233 Ankastre el duşu çıkışı Krom 227

• G 1/2” giriş ve çıkış.

• Tüm el duşu takımları ile kullanılabilir 
(A48015 ve A48013 hariç).

• Duvardan gelen suyu el duşuna 
yönlendirmek içindir.

• El duşu sabit askısı fonksiyonu görür.

A45223 Ankastre el duşu çıkışı Krom 128

• G 1/2” giriş ve çıkış.

• Tüm el duşu takımları ile kullanılabilir.

• Duvardan gelen suyu el duşuna  
yönlendirmek içindir.

A41840 Ankastre 3 yollu yönlendirici Krom 2.152

• Tüm ankastre duş bataryaları ile  
uygulanabilir.

• Tesisattan gelen suyu çıkış ucu,  
duş başlığı, su jetleri ve A48031  
kullanılarak el duşuna yönlendirir.

A40696 Ankastre 3 yollu yönlendirici (sıva üstü grubu) Krom 428

• Kaba inşaat sırasında A40695 
kullanılarak sıva altı montaj 
yapılmalıdır.

• T4 ankastre duş bataryası ile 
uygulanabilir.

• Rozet boyutları 98x98 mm’dir.

• Yönlendirici ile çıkış ucu, duş başlığı, 
su jetleri veya A40649 el duşu çıkışı 
seçeneklerinden sadece 3 tanesi 
kullanılabilir. 

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

Tamamlayıcı Ürünler - Yönlendiriciler
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A40695 Ankastre 3 yollu yönlendirici (sıva altı grubu) Krom 317

• Kaba inşaat sırasında sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Sıva üstü grubu ürüne dahil değildir.

A41657  Ankastre 3 yollu yönlendirici Krom 285

• Sıva altı montaja uygundur.

• Tüm ankastre duş bataryaları ile  
uygulanabilir.

• Tesisattan gelen suyu; çıkış ucu, duş 
başlığı, su jetleri ve ankastre el duşu çıkışı 
kullanılarak el duşu seçeneklerinden sadece 
üçüne yönlendirir.

A41656 Ankastre 2 yollu yönlendirici Krom 266

• Sıva altı montaja uygundur.

• Tüm ankastre duş bataryaları ile  
uygulanabilir.

• Tesisattan gelen suyu; çıkış ucu, duş 
başlığı, su jetleri ve ankastre el duşu çıkışı 
kullanılarak el duşu seçeneklerinden sadece 
ikisine yönlendirir.

Tamamlayıcı Ürünler - Yönlendiriciler
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A45133 Lavabo sifonu (Z tipi) Krom 264

• Metal taslıdır.

• G 1 1/4” girişlidir.

• Z boruludur.

• Lavabo sifon merkezi ile duvar 
arası min. 190 max. 310 mm’dir. 
Ölçülerin lavaboya uygunluğu kontrol 
edilmelidir.

• Sifon kumandalı lavabo bataryalarıyla 
verilen süzgeçle veya sayfa 398 
seçilecek süzgeç ile kullanılmalıdır.

A45123 Lavabo sifonu (T tipi) Krom 246

A4512323 Lavabo sifonu (T tipi) Altın 293

A4512326 Lavabo sifonu (T tipi) Bakır 293

• G 1 1/4” girişlidir.

• Lavabo sifon merkezi ile duvar arası 
min. 76 max. 290 mm’dir.  
Ölçülerin lavaboya uygunluğu kontrol 
edilmelidir.

• Metal taslıdır.

• Sifon kumandalı lavabo bataryalarıyla 
verilen süzgeçle veya sayfa  
398 seçilecek süzgeç ile 
kullanılmalıdır.

A45154 Lavabo sifon seti (T tipi) Krom 197

• G 1 1/4” girişlidir.

• Lavabo sifon merkezi ile duvar arası 
min 90, max. 247 mm’dir. Ölçülerin 
lavaboya uygunluğu kontrol 
edilmelidir.

• ABS üstü krom kaplı sifon tası.

• Süzgeç ürüne dahildir.

• Basmalı aç-kapa süzgeçlidir.

A45118 Lavabo sifonu (P tipi) Krom 175

• Metal taslıdır.

• G 1 1/4” girişlidir.

• U boruludur.

• Lavabo sifon merkezi ile duvar 
arası min. 115-max. 331 mm’dir. 
Ölçülerin lavaboya uygunluğu kontrol 
edilmelidir.

• Sifon kumandalı lavabo bataryalarıyla 
verilen süzgeçle veya sayfa  
398 seçilecek süzgeç ile 
kullanılmalıdır.

Tamamlayıcı Ürünler - Sifon alt gruplar›
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A45122 Lavabo/eviye sifonu (T tipi) Krom 172

• Metal taslıdır.

• G 1 1/4” girişlidir. 

• U boruludur. 

• Lavabo sifon merkezi ile duvar arası 
mesafe min.64-max.305 mm’dir. 
Ölçülerin lavaboya uygunluğu 
kontrol edilmelidir.

A45151 Lavabo sifonu (P tipi) Krom 170

• Metal taslıdır.

• G 1 1/4” girişlidir. 

• U boruludur. 

• Lavabo sifon merkezi ile duvar arası 
mesafe min.125-max.400 mm’dir. 
Ölçülerin lavaboya uygunluğu kontrol 
edilmelidir.

A45117 Lavabo/eviye sifonu (P tipi) Krom 148

• Metal taslıdır.

• G 1 1/4” girişlidir.

• U boruludur.

• Lavabo sifon merkezi ile duvar 
arası min. 125 max. 278 mm’dir. 
Ölçülerin lavaboya uygunluğu kontrol 
edilmelidir.

• Sifon kumandalı lavabo bataryalarıyla 
verilen süzgeçle veya sayfa  
398 seçilecek süzgeç ile 
kullanılmalıdır.

Tamamlayıcı Ürünler - Sifon alt gruplar›

A45123 A45133 A45117 A45122 A45151 A45118

Ayar mesafesi 69-125 165-230 30-105 41-106 25-200 38-54

Duvar mesafesi 76-290 190-310 125-278 64-305 125-400 115-331
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A45149 Lavabo yuvarlak süzgeci universal (basmalı) Krom 146

A4514923 Lavabo yuvarlak süzgeci universal (basmalı) Altın 175

A4514926 Lavabo yuvarlak süzgeci universal (basmalı) Bakır 175

• Taşma deliği olan lavabolar ile 
kullanılmalıdır.

• Basmalı aç-kapa süzgeçlidir. 

• Süzgeç kısmı yuvarlaktır.

• G1 1/4” erkek bağlantılıdır.

• Sayfa 396-397’deki sifon 
alt gruplarından bir tanesi ile 
kullanılmalıdır.

A45148 Lavabo yuvarlak süzgeci universal (sabit) Krom 138

A4514823 Lavabo yuvarlak süzgeci universal (sabit) Altın 166

A4514826 Lavabo yuvarlak süzgeci universal (sabit) Bakır 166

• Sabit süzgeçlidir.

• Süzgeç kısmı yuvarlaktır.

• G1 1/4” erkek bağlantılıdır.

• Sayfa 396-397’deki sifon alt 
gruplarından bir tanesi ile 
kullanılmalıdır.

A45145 Lavabo yuvarlak süzgeci (sabit) Krom 208

• Taşma deliği olmayan  lavabolar ile  
uyumludur.

• Sabit süzgeçlidir.

• Süzgeç kısmı koniktir.

• G1 1/4” erkek bağlantılıdır.

• Sayfa 396-397’deki sifon alt 
gruplarından bir tanesi ile 
kullanılmalıdır.

A45137 Lavabo yuvarlak süzgeci (sabit) Krom 109

• Delikli süzgeçlidir.

• süzgeci kapamak için tapalıdır.

• G1 1/4” erkek bağlantılıdır.

• Sayfa 396-397’deki sifon alt 
gruplarından bir tanesi ile 
kullanılmalıdır.

Tamamlayıcı Ürünler - Süzgeçler
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A45110 Plastik lavabo sifonu seti 34

• U boruludur.

• Çıkış borusu uzunluğu 280 mm’dir.

• Süzgeç ürüne dahildir.

A45109 Plastik lavabo sifonu seti 26

• Çıkış borusu uzunluğu 230 mm’dir.

• Süzgeç ürüne dahildir.

Tamamlayıcı Ürünler - Plastik sifon setleri
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• Bu ürünlerde tesisat ana girişine filtre takılması tavsiye edilir. • Armatür-Lavabo Uyum Tablosu için bkz. sayfa no: 494-511.
• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Armatürler için garanti süresi 10 yıldır (Elektronik lavabo bataryaları ve zaman 
  ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları hariç). • Elektronik lavabo bataryaları ve zaman ayarlı-dokunmatik lavabo bataryaları için garanti süresi 2 yıldır.

Armatürler / 2018

Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A46001 Krom uzatma (1.0 cm) Krom 13

A46002 Krom uzatma (1.5 cm) Krom 13

A46003 Krom uzatma (2.0 cm) Krom 18

A46004 Krom uzatma (2.5 cm) Krom 18

A46005 Krom uzatma (3.0 cm) Krom 18

A46006 Krom uzatma (4.0 cm) Krom 19

A46007 Krom uzatma (5.0 cm) Krom 25

Tamamlayıcı Ürünler - Uzatmalar

A46001
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Sürgülü El Duşu Takımları 424-432
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• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Duş sistemleri için garanti süresi 5 yıldır.

Duş Sistemleri / 2017

Duş Sistemleri İkon Açıklamaları  

Avrupa su etiketi
Armatürlerde kullanılan özel perlatör sayesinde 5 L/dk su akışı ile en düşük tüketim grubunda maksimum 
kullanım rahatlığı

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), sorumlu hammadde 
edinimi sertifikaları (FSC), kullandıkları yerel malzeme vb. özellikleri ile projelerde yer almaları önerilir.

Su tasarrufu
El duşunda yer alan özel debi regülatörü su tasarrufu sağlar.

Kireç yok
Duş başlığı ve el duşundaki silikon noozle, biriken kirecin ufak bir el hareketiyle kolayca temizlenmesine ve 
ürünün uzun ömürlü olmasına olanak verir.

Kolay temizleme
Chroma-tech spiral, tek parça pürüzsüz yüzeyi sayesinde rahatlıkla temizlenebiliyor.

Montaj kolaylığı
Sürgülü el duşu takımlarındaki hareketli bağlantı parçası sayesinde farklı delik noktalarına rahatlıkla monte 
edilebiliyor.
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• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Duş sistemleri için garanti süresi 5 yıldır.

Duş Sistemleri / 2018
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Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A47168 AquaHeat RS1 duş kolonu seti Krom 1.883

• 24 mm çapında ana kolon.

• Duş başlığının yukarı-aşağı yükseklik 
ayarı için teleskopik özellik.

• Termostatik batarya, duş başlığı ve el 
duşu ürüne dahildir.

• 220 mm çapında Rain L tepe duşu max. 
9 L/dk. su akışı sağlamaktadır

• 120 mm çapında Master Slot 3F el duşu 
max. 7 L/dk. su akışı sağlamaktadır.

• Armatür üzerindeki 2 yollu yönlendirici 
suyu duş başlığı veya el duşuna 
yönlendirir.

• 38°C üzerindeki sıcaklıklara istenmeden 
çıkılmasını engelleyici emniyet butonu.

• Sıva altı montaj yapılmadan 
kullanılmaktadır.

A45657 Elegance duş kolonu Krom 2.351

A4565723 Elegance duş kolonu Altın 3.055

• 25 mm çapında kolon.

• Elegance duş başlığı ürüne dahildir.

• Elegance el duşu ürüne dahildir.

• Duş başlığının yukarı-aşağı yükseklik 
ayarı için teleskopik özellik.

• Chroma-tech spiral uzunluğu 
1.500 mm’dir.

• Batarya ile duş kolonu arası bağlantı 
spirali uzunluğu 600 mm’dir ve ürüne 
dahildir.

• Kolon üzerindeki 2 yollu yönlendirici suyu 
duş başlığı veya el duşuna yönlendirir.

• Alttan el duşu çıkışlı (G 1/2”) duş veya 
banyo bataryaları ile kullanılmalıdır.

• Sıva altı montaj yapılmadan 
kullanılmaktadır.

Duş Kolonları
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• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Duş sistemleri için garanti süresi 5 yıldır.

Duş Sistemleri / 2018
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Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A45611 System Rain LS30 duş kolonu Krom 1.457

• 250x250 mm duş başlığı ürüne dahildir.

• Q-Line el duşu ürüne dahildir. 

• Chroma-tech spiral tek parça 
pürüzsüz yüzeyi sayesinde rahatlıkla 
temizlenebiliyor ve kullanırken 
dolanmıyor.

• Batarya ile duş kolonu arası bağlantı 
spiral uzunluğu 600 mm’dir ve ürüne 
dahildir.

• Kolon üzerindeki 2 yollu yönlendirici suyu 
el duşu ve tepe duşuna yönlendirir. 

• Alttan el duşu çıkışlı (G 1/2”) duş 
veya banyo bataryaları ile birlikte 
kullanılmalıdır. 

• Sıva altı montajına gerek yoktur.

A45700 Lite LC duş kolonu Krom 1.457

• 25 mm çapında kolon

• Lite LC duş başlığı ürüne dahildir

• T4 2F el duşu ürüne dahildir

• Chroma-tech spiral tek parça 
pürüzsüz yüzeyi sayesinde rahatlıkla 
temizlenebiliyor ve kullanılırken 
dolanmıyor.

• Batarya ile duş kolonu arası bağlantı 
spiral uzunluğu 600 mm’dir ve ürüne 
dahildir.

• Kolon üzerindeki 2 yollu yönlendirici suyu 
duş başlığı veya el duşuna yönlendirir.

• Alttan el duşu çıkışlı (G 1/2”) banyo veya 
duş bataryaları ile kullanılmalıdır

• Sıva altı montajı yapılmadan 
kullanılmaktadır.

Duş Kolonları
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• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Duş sistemleri için garanti süresi 5 yıldır.

Duş Sistemleri / 2018
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Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A45598 System Rain LH21 duş kolonu Krom 1.224

• 21 mm çapında kolon.

• Rain L duş başlığı ürüne dahildir.

• Cozy 5F el duşu ürüne dahildir.

• Chroma-tech spiral tek parça 
pürüzsüz yüzeyi sayesinde rahatlıkla 
temizlenebiliyor ve kullanırken 
dolanmıyor.

• Kolon üzerindeki 2 yollu yönlendirici suyu 
duş başlığı veya el duşuna yönlendirir.

• Duvar mesafe ayarı için teleskopik 
özellik.

• A47055 termostatik duş bataryası 
veya A41938 Flo S duş bataryası ile 
kullanılmalıdır, kolon direkt bağlantı ile 
batarya üzerine monte edilmektedir.

• Sıva altı montaj yapılmadan 
kullanılmaktadır.

A45699 Shine Square duş kolonu Krom 1.278

• Shine square duş başlığı ürüne dahildir

• Shine square el duşu ürüne dahildir

• Chroma-tech spiral tek parça 
pürüzsüz yüzeyi sayesinde rahatlıkla 
temizlenebiliyor ve kullanılırken 
dolanmıyor.

• Batarya ile duş kolonu arası bağlantı 
spiral uzunluğu 600 mm’dir ve ürüne 
dahildir.

• Kolon üzerindeki 2 yollu yönlendirici suyu 
duş başlığı veya el duşuna yönlendirir.

• Alttan el duşu çıkışlı (G 1/2”) banyo veya 
duş bataryaları ile kullanılmalıdır

• Sıva altı montajı yapılmadan 
kullanılmaktadır.

Duş Kolonları

REV
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• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Duş sistemleri için garanti süresi 5 yıldır.

Duş Sistemleri / 2018
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Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A45701 Shine Round duş kolonu Krom 1.065

• 25 mm çapında kolon

• Shine round duş başlığı ürüne dahildir

• Shine round el duşu ürüne dahildir

• Chroma-tech spiral tek parça 
pürüzsüz yüzeyi sayesinde rahatlıkla 
temizlenebiliyor ve kullanılırken 
dolanmıyor.

• Batarya ile duş kolonu arası bağlantı 
spiral uzunluğu 600 mm’dir ve ürüne 
dahildir.

• Kolon üzerindeki 2 yollu yönlendirici suyu 
duş başlığı veya el duşuna yönlendirir.

• Alttan el duşu çıkışlı (G 1/2”) banyo veya 
duş bataryaları ile kullanılmalıdır

• Sıva altı montajı yapılmadan 
kullanılmaktadır.

A45597 System Rain LS25 duş kolonu Krom 1.053

• 25 mm çapında kolon.

• Rain L duş başlığı ürüne dahildir.

• Cozy 5F el duşu ürüne dahildir.

• Duş başlığının yukarı-aşağı yükseklik 
ayarı için teleskopik özellik.

• Chroma-tech spiral tek parça 
pürüzsüz yüzeyi sayesinde rahatlıkla 
temizlenebiliyor ve kullanırken 
dolanmıyor.

• Batarya ile duş kolonu arası bağlantı 
spiral uzunluğu 600 mm’dir ve ürüne 
dahildir.

• Kolon üzerindeki 2 yollu yönlendirici suyu 
duş başlığı veya el duşuna yönlendirir.

• Alttan el duşu çıkışlı (G 1/2”) duş veya 
banyo bataryaları ile kullanılmalıdır.

• Sıva altı montaj yapılmadan 
kullanılmaktadır.

Duş Kolonları

REV
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• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Duş sistemleri için garanti süresi 5 yıldır.

Duş Sistemleri / 2018
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Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A45712 Strato 2F duş başlığı Krom 1.936

• Çift fonksiyonlu: Aquarain, Waterfall

• 582x220 mm’dir.

• Kaba inşaat sırasında sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Akışlar arası geçiş için yönlendirici 
kullanılmalıdır.

• Sıva altı grubu ürüne dahildir.

• Duvara montaj

A45715 Cascata duş başlığı Krom 575

• Tek fonksiyonlu: Waterfall

• 128x200 mm’dir.

• Duvara montaj  

01.06.2018 tarihi itibariyle satış hattına 
alınacaktır.

A48023 İstanbul duş başlığı (tavandan) Krom 6.168

• Tek fonksiyonlu: Aquarain 

• Üründeki özel debi regülatörü sayesinde  
max. 18 L/dk su akışı sağlanmaktadır. 

• 6 adet duş başlığından oluşur.

• Boru çapları 28 mm’dir.

• Tavandan duş başlığına kadar uzunluklar;         
139 mm, 183 mm, 229 mm’dir.

• Duş başlığındaki silikon noozle biriken 
kirecin ufak bir el hareketiyle kolayca 
temizlenmesine ve ürünün uzun ömürlü 
olmasına olanak veriyor.

• Kaba inşaat sırasında sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Sadece asma tavan uygulamalarında 
kullanılabilir.

• Dirsekler ürüne dahildir. 

Duş Başlıkları
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• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Duş sistemleri için garanti süresi 5 yıldır.

Duş Sistemleri / 2018
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Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A48006 İstanbul duş başlığı (duvardan) Krom 1.415

• Tek fonksiyonlu: Aquaspray

• Üründeki özel debi regülatörü sayesinde 
max. 12 L/dk su akışı sağlanmaktadır. 

• Duş başlığındaki silikon noozle biriken kirecin 
ufak bir el hareketiyle kolayca temizlenmesine ve 
ürünün uzun ömürlü olmasına olanak veriyor.

• Dirsek ürüne dahildir.

• Dirsek uzunluğu 180 mm’dir.

A45659 Elegance duş başlığı Krom 842

A4565923 Elegance duş başlığı Altın 1.008

• Tek fonksiyonlu: Aquarain 

• Üründeki özel debi regülatörü sayesinde 
max.18 L/dk su akışı sağlanmaktadır. 

• Çap 215 mm’dir.

• Duş başlığındaki silikon noozle biriken kirecin 
ufak bir el hareketiyle kolayca temizlenmesine ve 
ürünün uzun ömürlü olmasına olanak veriyor.

• Mafsallıdır.

• Uyumlu dirsek 415. sayfadaki tablodan 
seçilmelidir.

A45687 Lite LS ankastre duş başlığı-300 mm Krom 2.092

• Tek fonksiyonlu: Aquarain

• Üründeki özel debi regülatörü sayesinde max.  
18 L/dk. su akışı sağlanmaktadır.

• 332 x 332 mm’dir.

• Duş başlığındaki silikon noozle biriken kirecin 
ufak bir el hareketiyle kolayca temizlenmesine ve 
ürünün uzun ömürlü olmasına olanak verir.

• Bağlantı elemanları ürüne dahildir.

Duş Başlıkları
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• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. • Duş sistemleri için garanti süresi 5 yıldır.
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Ürün/Kod Ürün açıklamaları Kaplama Fiyat (TL)*

A45688 Lite LC ankastre duş başlığı-300 mm Krom 1.870

• Tek fonksiyonlu: Aquarain

• Üründeki özel debi regülatörü sayesinde max. 
18 L/dk. su akışı sağlanmaktadır.

• Çap 332 mm’dir.

• Duş başlığındaki silikon noozle biriken kirecin 
ufak bir el hareketiyle kolayca temizlenmesine ve 
ürünün uzun ömürlü olmasına olanak verir.

• Bağlantı elemanları ürüne dahildir.

A45621 Lite LS duş başlığı (tavandan)-500 mm Krom 1.903

• Tek fonksiyonlu: Aquarain 

• Üründeki özel debi regülatörü sayesinde max.  
18 L/dk su akışı sağlanmaktadır. 

• 500x500 mm’dir.

• Tavandan duş başlığına kadar uzunluğu           
149 mm’dir.

• Duş başlığındaki silikon noozle biriken kirecin 
ufak bir el hareketiyle kolayca temizlenmesine ve 
ürünün uzun ömürlü olmasına olanak veriyor.

• Dirsek ürüne dahildir.

A45645 Lite LS duş başlığı-400mm Krom 1.571

• Tek fonksiyonlu: Aquarain 

• Üründeki özel debi regülatörü sayesinde max.  
18 L/dk su akışı sağlanmaktadır. 

• 400x400 mm’dir.

• Duş başlığındaki silikon noozle biriken kirecin 
ufak bir el hareketiyle kolayca temizlenmesine ve 
ürünün uzun ömürlü olmasına olanak veriyor.

• Mafsallıdır.

• Uyumlu dirsek 415. sayfadaki tablodan 
seçilmelidir.

Duş Başlıkları
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A45646 Lite LC duş başlığı-400 mm Krom 1.368

A4564623 Lite LC duş başlığı-400 mm Altın 1.642

• Tek fonksiyonlu: Aquarain 

• Üründeki özel debi regülatörü sayesinde max.  
18 L/dk su akışı sağlanmaktadır. 

• Çap 400 mm’dir.

• Duş başlığındaki silikon noozle biriken kirecin 
ufak bir el hareketiyle kolayca temizlenmesine ve 
ürünün uzun ömürlü olmasına olanak veriyor.

• Mafsallıdır.

• Uyumlu dirsek 415. sayfadaki tablodan 
seçilmelidir.

A45673 Lite LS duş başlığı-300 mm Krom 1.351

• Tek fonksiyonlu: Aquarain

• Üründeki özel debi regülatörü sayesinde max. 18 
L/dk. su akışı sağlanmaktadır.

• 300 x 300 mm’dir.

• Duş başlığındaki silikon noozle biriken kirecin 
ufak bir el hareketiyle kolayca temizlenmesine ve 
ürünün uzun ömürlü olmasına olanak verir.

• Mafsallıdır.

• Uyumlu dirsek 415. sayfadaki tablodan 
seçilmelidir.

A45674 Lite LC duş başlığı-300 mm Krom 1.075

A4567423 Lite LC duş başlığı-300 mm Altın 1.289

• Tek fonksiyonlu: Aquarain

• Üründeki özel debi regülatörü sayesinde max. 18 
L/dk. su akışı sağlanmaktadır

• Çap 300 mm’dir

• Duş başlığındaki silikon noozle biriken kirecin 
ufak bir el hareketiyle kolayca temizlenmesine ve 
ürünün uzun ömürlü olmasına olanak verir.

• Mafsallıdır.

• Uyumlu dirsek 415. sayfadaki tablodan 
seçilmelidir.

Duş Başlıkları
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A45638 Vichy XL duş başlığı Krom 841

• Tek fonksiyonlu: Aquarain 

• Üründeki özel debi regülatörü sayesinde max.  
18 L/dk su akışı sağlanmaktadır. 

• Çap 250 mm’dir.

• Duş başlığındaki silikon noozle biriken kirecin 
ufak bir el hareketiyle kolayca temizlenmesine ve 
ürünün uzun ömürlü olmasına olanak veriyor.

• Mafsallıdır.

• Uyumlu dirsek 415. sayfadaki tablodan 
seçilmelidir.

A45640STA Lite duş başlığı Krom 821

• Tek fonksiyonlu: Aquarain 

• Max. 9L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• Çap 240 mm’dir.

• Duş başlığındaki silikon noozle biriken kirecin 
ufak bir el hareketiyle kolayca temizlenmesine ve 
ürünün uzun ömürlü olmasına olanak veriyor.

• Mafsallıdır.

• Uyumlu dirsek 415. sayfadaki tablodan 
seçilmelidir.

A45632STA Shine Square duş başlığı Krom 694

• Tek fonksiyonlu: Aquarain 

• Max. 9L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• 280x280 mm’dir

• Duş başlığındaki silikon noozle biriken kirecin 
ufak bir el hareketiyle kolayca temizlenmesine ve 
ürünün uzun ömürlü olmasına olanak veriyor.

• Mafsallıdır.

• Uyumlu dirsek 415. sayfadaki tablodan 
seçilmelidir.

Duş Başlıkları
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A45631STA Shine Round duş başlığı Krom 440

A4563123STA Shine Round duş başlığı Altın 544

• Tek fonksiyonlu: Aquarain 

• Max. 9L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• Çap 228 mm’dir.

• Duş başlığındaki silikon noozle biriken kirecin 
ufak bir el hareketiyle kolayca temizlenmesine ve 
ürünün uzun ömürlü olmasına olanak veriyor.

• Mafsallıdır.

• Uyumlu dirsek 415. sayfadaki tablodan 
seçilmelidir.

A45707STA Rain Q duş başlığı Krom 392

• Tek fonksiyonlu: Aquarain

• Üründeki özel debi regülatörü sayesinde max. 
9L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• 220x220 mm’dir.

• Duş başlığındaki silikon noozle biriken kirecin 
ufak bir el hareketiyle kolayca temizlenmesine ve 
ürünün uzun ömürlü olmasına olanak veriyor.

• Mafsallıdır.

• Mafsal üzerindeki hava emme sistemi sayesinde 
dolgun akış

• Uyumlu dirsek 415. sayfadaki tablodan 
seçilmelidir.

A45708STA Rain L duş başlığı Krom 358

• Tek fonksiyonlu: Aquarain

• Üründeki özel debi regülatörü sayesinde max. 
9L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• Çap 220 mm’dir.

• Duş başlığındaki silikon noozle biriken kirecin 
ufak bir el hareketiyle kolayca temizlenmesine ve 
ürünün uzun ömürlü olmasına olanak veriyor.

• Mafsallıdır.

• Mafsal üzerindeki hava emme sistemi sayesinde 
dolgun akış

• Uyumlu dirsek 415. sayfadaki tablodan 
seçilmelidir.

Duş Başlıkları
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A45634 Therapy 5F duş başlığı Krom 337

• Beş fonksiyonlu: Aquamassage, Aquaspray, Aquaspray+ 
Aquamassage, Aquasoft, Aquaeco

• Çap 125 mm’dir.

• Duş başlığındaki silikon noozle biriken kirecin ufak bir 
el hareketiyle kolayca temizlenmesine ve ürünün uzun 
ömürlü olmasına olanak veriyor.

• Mafsallıdır.

• Uyumlu dirsek 415. sayfadaki tablodan seçilmelidir.

A45635  Solo C duş başlığı Krom 77

• Tek fonksiyonlu: Aquaspray 

• Çap 70 mm’dir.

• Duş başlığındaki silikon noozle biriken kirecin ufak bir 
el hareketiyle kolayca temizlenmesine ve ürünün uzun 
ömürlü olmasına olanak veriyor.

• Mafsallıdır.

• Uyumlu dirsek 415. sayfadaki tablodan seçilmelidir.

A45709 Ankastre su jeti Krom 371

• Akış fonksiyonu: Aquaspray.

• Jet çapı 80 mm dir.

• Rozet 135 x 135 mm’dir

• +/- 10° mafsallı jet başlığı

• Jet üzerindeki noozle biriken kirecin ufak bir el 
hareketiyle kolayca temizlenmesine ve ürünün uzun 
ömürlü olmasına olanak veriyor.

• Maksimum 4 su jetinin kullanımı önerilmektedir. 
 
01.06.2018 tarihi itibariyle satış hattına alınacaktır.

A45689 Su jeti Krom 140

• Akış fonksiyonu: Aquaspray. 

• 35 x 35 mm’dir

• Rozet 67 x 67 mm’dir

• +/- 10° mafsallı jet başlığı

• Maksimum 4 su jetinin kullanımı önerilmektedir.

Duş Başlıkları
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A45522 Su jeti Krom 128

• İki fonksiyonlu: Aquamassage, Aquastorm

• Çap 53 mm’dir.

• +/-10° mafsallı jet başlığı

• Maksimum 4 su jetinin kullanımı önerilmektedir.

Duş Başlıkları
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A45649 Tavandan dirsek (kısa) Krom 153

A4564923 Tavandan dirsek (kısa) Altın 183

• Tavandan dirsek

• 100 mm

A45650 Tavandan dirsek (uzun) Krom 204

A4565023 Tavandan dirsek (uzun) Altın 243

• Tavandan dirsek

• 308 mm

A45651 Duvardan dirsek (uzun) Krom 357

A4565123 Duvardan dirsek (uzun) Altın 427

• Duvardan dirsek

• 332 mm

• Ağır duş başlıkları için ve alçıpan uygulamalar için

A45652 Duvardan dirsek (uzun) Krom 204

• Duvardan dirsek

• 346 mm

A45653 Duvardan dirsek (kısa) Krom 80

• Duvardan dirsek

• 104 mm

Duş Dirsekleri
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A48015 Istanbul el duşu takımı Krom 765

• Akış fonksiyonu: Aquaspray

• El duşunda yer alan özel debi regülatörü 
sayesinde max. 8 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• El duşundaki silikon noozle biriken kirecin ufak bir 
el hareketiyle kolayca temizlenmesine ve ürünün 
uzun ömürlü olmasına olanak veriyor.

• Chroma-tech spiral tek parça pürüzsüz yüzeyi 
sayesinde rahatlıkla temizlenebiliyor ve 
kullanırken dolanmıyor.

• El duşunun tamamı parlak krom ile kaplıdır.

• Spiral uzunluğu 1.500 mm’dir.

• G 1/2”

• Sadece İstanbul ürünleri ile uyumludur.

A4562323 Vita 1F el duşu takımı Altın 598

• Akış fonksiyonu: Aquaspray

• El duşunda yer alan özel debi regülatörü 
sayesinde max. 12L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• El duşundaki silikon noozle biriken kirecin ufak bir 
el hareketiyle kolayca temizlenmesine ve ürünün 
uzun ömürlü olmasına olanak veriyor.

• Chroma-tech spiral tek parça pürüzsüz yüzeyi 
sayesinde rahatlıkla temizlenebiliyor ve 
kullanırken dolanmıyor.

• Çap 25 mm’dir.

• Spiral uzunluğu 1.500 mm’dir.

• G 1/2”

A45549 T4 2F el duşu takımı Krom 575

• Akış fonksiyonları: Aquaairdrop, Aquamassage

• El duşunda yer alan özel debi regülatörü 
sayesinde max. 12L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• El duşundaki silikon noozle biriken kirecin ufak bir 
el hareketiyle kolayca temizlenmesine ve ürünün 
uzun ömürlü olmasına olanak veriyor.

• Chroma-tech spiral tek parça pürüzsüz yüzeyi 
sayesinde rahatlıkla temizlenebiliyor ve 
kullanırken dolanmıyor.

• El duşunun tamamı parlak krom ile kaplıdır.

• Çap 140 mm’dir.

• Spiral uzunluğu 1.500 mm’dir.

• G 1/2”

El Duşu Takımları
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A45658 Elegance 3F el duşu takımı Krom 551

A4565823 Elegance 3F el duşu takımı Altın 651

• Akış fonksiyonları: Aquamassage, 
Aquamassage+Aquaspray, Aquaspray.

• Üründeki özel debi regülatörü sayesinde max. 
12 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• El duşundaki silikon noozle biriken kirecin ufak 
bir el hareketiyle kalayca temizlenmesine ve 
ürünün uzun ömürlü olmasına olanak veriyor.

• Chroma-tech spiral tek parça pürüzsüz yüzeyi 
sayesinde rahatlıkla temizlenebiliyor ve 
kullanırken dolanmıyor.

• Çap 75 mm’dir.

• Spiral uzunluğu 1.500 mm’dir.

• G 1/2”

A45539 Style X 1F el duşu takımı Krom 466

• Akış fonksiyonu: Aquaairdrop

• El duşunda yer alan özel debi regülatörü 
sayesinde max. 12L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• El duşundaki silikon noozle biriken kirecin ufak bir 
el hareketiyle kolayca temizlenmesine ve ürünün 
uzun ömürlü olmasına olanak veriyor.

• Chroma-tech spiral tek parça pürüzsüz yüzeyi 
sayesinde rahatlıkla temizlenebiliyor ve 
kullanırken dolanmıyor.

• El duşunun tamamı parlak krom ile kaplıdır.

• Çap 105 mm’dir.

• Spiral uzunluğu 1.500 mm’dir.

• G 1/2”

A45543 Pure 1F el duşu takımı Krom 463

• Akış fonksiyonu:Aquaspray

• El duşunda yer alan özel debi regülatörü 
sayesinde max. 12L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• El duşundaki silikon noozle biriken kirecin ufak bir 
el hareketiyle kolayca temizlenmesine ve ürünün 
uzun ömürlü olmasına olanak veriyor.

• Chroma-tech spiral tek parça pürüzsüz yüzeyi 
sayesinde rahatlıkla temizlenebiliyor ve 
kullanırken dolanmıyor.

• El duşunun tamamı parlak krom ile kaplıdır.

• Çap 25 mm’dir.

• Spiral uzunluğu 1.500 mm’dir.

• G 1/2”

El Duşu Takımları
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A45654 Samba 5F el duşu takımı Krom 398

• Akış fonksiyonları: Aquamassage+Aquaspray, 
Aquamassage+Aquasoft,Aquaspray, Aquamassage, 
Aquasoft

• El duşunda yer alan özel debi regülatörü sayesinde max. 
12L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• El duşundaki silikon noozle biriken kirecin ufak bir el 
hareketiyle kolayca temizlenmesine ve ürünün uzun 
ömürlü olmasına olanak veriyor.

• Chroma-tech spiral tek parça pürüzsüz yüzeyi sayesinde 
rahatlıkla temizlenebiliyor ve kullanırken dolanmıyor.

• Çap 160 mm’dir.

• Spiral uzunluğu 1.500 mm’dir.

• G 1/2”

A45629STA Shine Square 3F el duşu takımı Krom 413

• Akış fonksiyonları: Aquamassage+Aquaspray, 
Aquamassage, Aquaspray

• Max. 6L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• El duşundaki silikon noozle biriken kirecin ufak bir el 
hareketiyle kolayca temizlenmesine ve ürünün uzun 
ömürlü olmasına olanak veriyor.

• Chroma-tech spiral tek parça pürüzsüz yüzeyi sayesinde 
rahatlıkla temizlenebiliyor ve kullanırken dolanmıyor.

• El duşunun tamamı parlak krom ile kaplıdır.

• 100x140 mm’dir.

• Spiral uzunluğu 1.500 mm’dir.

• G 1/2”

A45627STA Shine Round 3F el duşu takımı Krom 362

A4562723STA Shine Round 3F el duşu takımı Altın 413

• Akış fonksiyonları: Aquamassage+ Aquaspray, 
Aquamassage, Aquaspray

• Max. 6L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• El duşundaki silikon noozle biriken kirecin ufak bir el 
hareketiyle kolayca temizlenmesine ve ürünün uzun 
ömürlü olmasına olanak veriyor.

• Chroma-tech spiral tek parça pürüzsüz yüzeyi sayesinde 
rahatlıkla temizlenebiliyor ve kullanırken dolanmıyor.

• El duşunun tamamı parlak krom ile kaplıdır.

• Çap 130 mm’dir.

• Spiral uzunluğu 1.500 mm’dir.

• G 1/2”

El Duşu Takımları
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A45710 Sticx 1F el duşu takımı Krom 282

• Akış fonksiyonu: Aquaspray

• El duşunda yer alan özel debi regülatörü sayesinde max. 
12 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• El duşundaki silikon noozle biriken kirecin ufak bir el 
hareketiyle kolayca temizlenmesine ve ürünün uzun 
ömürlü olmasına olanak veriyor.

• El duşunun tamamı parlak krom ile kaplıdır.

• Chroma-tech spiral tek parça pürüzsüz yüzeyi sayesinde 
rahatlıkla temizlenebiliyor ve kullanırken dolanmıyor.

• 26 x 26 mm’dir.

• Spiral uzunluğu 1.500 mm’dir.

• G 1/2”

A45690 Master Slot 3F el duşu takımı Krom 320

• Akış fonksiyonları: Aquamassage, Şelale, Aquaspray.

• El duşunda yer alan özel debi regülatörü sayesinde max. 
7 lt/dk su akışı

• El duşundaki silikon noozle biriken kirecin ufak bir el 
hareketiyle kolayca temizlenmesine ve ürünün uzun 
ömürlü olmasına olanak veriyor.

• Chroma-tech spiral tek parça pürüzsüz yüzeyi sayesinde 
rahatlıkla temizlenebiliyorve kullanırken dolanmıyor.

• Çap 120 mm’dir.

• Spiral uzunluğu 1.500 mm’dir.

• G 1/2”

A45683 Sense 1F el duşu takımı Krom 306

• Akış fonksiyonu: Aquaspray

• El duşunda yer alan özel debi regülatörü sayesinde max. 
6L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• El duşundaki silikon noozle biriken kirecin ufak bir el 
hareketiyle kolayca temizlenmesine ve ürünün uzun 
ömürlü olmasına olanak veriyor.

• El duşunun tamamı parlak krom ile kaplıdır.

• Chroma-tech spiral tek parça pürüzsüz yüzeyi sayesinde 
rahatlıkla temizlenebiliyor ve kullanırken dolanmıyor.

• Çap 32 mm’dir.

• Spiral uzunluğu 1.500 mm’dir.

• G 1/2”

El Duşu Takımları
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A45681 Cozy 5F el duşu takımı Krom 282

• Akış fonksiyonları: Aquamassage+Aquaspray,  
Aquaspray+Aquasoft, Aquaspray, Aquamassage, Aquasoft

• El duşunda yer alan özel debi regülatörü sayesinde max. 12L/
dk su akışı sağlanmaktadır.

• El duşundaki silikon noozle biriken kirecin ufak bir el 
hareketiyle kolayca temizlenmesine ve ürünün uzun ömürlü 
olmasına olanak veriyor.

• Chroma-tech spiral tek parça pürüzsüz yüzeyi sayesinde 
rahatlıkla temizlenebiliyor ve kullanırken dolanmıyor.

• Çap 110 mm’dir.
• Spiral uzunluğu 1.500 mm’dir
• G 1/2”

A45679STA Samba 3F el duşu takımı Krom 273

• Akış fonksiyonları: Aquamassage+Aquaspray, 
Aquaspray,Aquamassage

• Max. 6L/dk su akışı sağlanmaktadır.
• El duşundaki silikon noozle biriken kirecin ufak bir el 

hareketiyle kolayca temizlenmesine ve ürünün uzun ömürlü 
olmasına olanak veriyor.

• Chroma-tech spiral tek parça pürüzsüz yüzeyi sayesinde 
rahatlıkla temizlenebiliyor ve kullanırken dolanmıyor.

• Çap 110 mm’dir.
• Spiral uzunluğu 1.500 mm’dir
• G 1/2”

A45677STA Slim 3F el duşu takımı Krom 235

• Akış fonksiyonu: Aquaspray
• Max. 6L/dk su akışı sağlanmaktadır.
• El duşundaki silikon noozle biriken kirecin ufak bir el 

hareketiyle kolayca temizlenmesine ve ürünün uzun ömürlü 
olmasına olanak veriyor.

• Çap 70 mm’dir.
• Chroma-tech spiral tek parça pürüzsüz yüzeyi sayesinde 

rahatlıkla temizlenebiliyor ve kullanırken dolanmıyor.
• Çap 70 mm’dir.
• Spiral uzunluğu 1.500 mm’dir
• G 1/2”

El Duşu Takımları
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A45694 Compact 3F el duşu takımı Krom 205

• Akış fonksiyonları: Aquamassage, 
Aquamassage+Aquaspray, Aquaspray.

• El duşunda yer alan özel debi regülatörü sayesinde max. 
12 lt/dk su akışı

• El duşundaki silikon noozle biriken kirecin ufak bir el 
hareketiyle kolayca temizlenmesine ve ürünün uzun 
ömürlü olmasına olanak veriyor.

• Chroma-tech spiral tek parça pürüzsüz yüzeyi sayesinde 
rahatlıkla temizlenebiliyorve kullanırken dolanmıyor.

• Çap 85 mm’dir.

• Spiral uzunluğu 1.500 mm’dir.

• G 1/2”

A45692 Master 1F el duşu takımı Krom 192

• Akış fonksiyonu: Aquaspray. 

• El duşunda yer alan özel debi regülatörü sayesinde max. 
12 lt/dk su akışı

• El duşundaki silikon noozle biriken kirecin ufak bir el 
hareketiyle kolayca temizlenmesine ve ürünün uzun 
ömürlü olmasına olanak veriyor.

• Chroma-tech spiral tek parça pürüzsüz yüzeyi sayesinde 
rahatlıkla temizlenebiliyorve kullanırken dolanmıyor.

• Çap 100 mm’dir.

• Spiral uzunluğu 1.500 mm’dir.

• G 1/2”

A45675 Solo C 1F el duşu takımı Krom 180

• Akış fonksiyonu: Aquaspray

• El duşunda yer alan özel debi regülatörü sayesinde max. 
12L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• El duşundaki silikon noozle biriken kirecin ufak bir el 
hareketiyle kolayca temizlenmesine ve ürünün uzun 
ömürlü olmasına olanak veriyor.

• Chroma-tech spiral tek parça pürüzsüz yüzeyi sayesinde 
rahatlıkla temizlenebiliyor ve kullanırken dolanmıyor.

• Çap 70 mm’dir.

• Spiral uzunluğu 1.500 mm’dir

• G 1/2”

El Duşu Takımları
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A45696 Nano 1F el duşu Krom 101

• Akış fonksiyonu: Aquaspray. 

• El duşunda yer alan özel debi regülatörü sayesinde max. 
12 lt/dk su akışı

• El duşundaki silikon noozle biriken kirecin ufak bir el 
hareketiyle kolayca temizlenmesine ve ürünün uzun 
ömürlü olmasına olanak veriyor.

• Çap 70 mm’dir.

• G 1/2”

• Üründe spiral, sabit ve oynar askı bulunmamaktadır.

A40649 Ankastre el duşu çıkışı Krom 248

• G 1/2” çıkışlıdır.

• Tüm serilerde kullanılabilir.

• Duvardan gelen suyu el duşuna yönlendirmek içindir.

A45233 Ankastre el duşu çıkışı Krom 227

• G 1/2” giriş ve çıkış.

• Tüm el duşu takımları ile kullanılabilir (A48015 ve 
A48013 hariç).

• Duvardan gelen suyu el duşuna yönlendirmek içindir.

A45223 Ankastre el duşu çıkışı Krom 128

• G 1/2” çıkışlıdır.

• Tüm serilerle kullanılabilir.

• Duvardan gelen suyu el duşuna yönlendirmek içindir.

A45719 Sabit askı Krom 52

A4571923 Sabit askı Altın 63

• Tüm serilerle kullanılabilir.

El Duşu Takımları
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A41840 Ankastre 3 yollu yönlendirici Krom 2.152

• Tüm ankastre duş bataryaları ile  
uygulanabilir.

• Tesisattan gelen suyu çıkış ucu,  
duş başlığı, su jetleri ve A48031 kullanılarak 
el duşu seçeneklerinden sadece üçüne 
yönlendirir.

A40696 Ankastre 3 yollu yönlendirici (sıva üstü grubu) Krom 428

• Kaba inşaat sırasında A40695 kullanılarak 
sıva altı montaj yapılmalıdır.

• T4 ankastre duş bataryası ile uygulanabilir.

• Rozet boyutları 98x98 mm’dir.

• Yönlendirici ile çıkış ucu, duş başlığı, 
su jetleri veya A40649 el duşu çıkışı 
seçeneklerinden sadece 3 tanesi 
kullanılabilir.

• Sıva altı grubu ürüne dahil değildir.

A40695 Ankastre 3 yollu yönlendirici (sıva altı grubu) Krom 317

• Kaba inşaat sırasında sıva altı montajı 
yapılmalıdır.

• Sıva üstü grubu ürüne dahil değildir.

A41657 Ankastre 3 yollu yönlendirici Krom 285

• Sıva altı montaja uygundur.

• Tüm ankastre duş bataryaları ile  
uygulanabilir.

• Tesisattan gelen suyu; çıkış ucu, duş 
başlığı, su jetleri ve ankastre el duşu çıkışı 
kullanılarak el duşu seçeneklerinden sadece 
üçüne yönlendirir.

A41656 Ankastre 2 yollu yönlendirici Krom 266

• Sıva altı montaja uygundur.

• Tüm ankastre duş bataryaları ile  
uygulanabilir.

• Tesisattan gelen suyu; çıkış ucu, duş 
başlığı, su jetleri ve ankastre el duşu çıkışı 
kullanılarak el duşu seçeneklerinden sadece 
ikisine yönlendirir.

Yönlendiriciler
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A48013 İstanbul sürgülü el duşu takımı Krom 1.157

• Akış fonksiyonu: Aquaspray

• El duşunda yer alan özel debi regülatörü 
sayesinde max. 8 L/dk su akışı 
sağlanmaktadır.

• El duşundaki silikon noozle biriken 
kirecin ufak bir el hareketiyle kolayca 
temizlenmesine ve ürünün uzun ömürlü 
olmasına olanak veriyor.

• Chroma-tech spiral tek parça pürüzsüz yüzeyi 
sayesinde rahatlıkla temizlenebiliyor ve 
kullanırken dolanmıyor.

• El duşunun tamamı parlak krom ile kaplıdır.

• Spiral uzunluğu 1.500 mm’dir.

• Sürgü uzunluğu 650 mm’dir.

• Eksen mesafesi 600 mm’dir.

• G 1/2”

• İstanbul sürgü ile verilmektedir.

A45550 T4 2F sürgülü el duşu takımı Krom 788

• Akış fonksiyonları: Aquamassage, 
Aquaairdrop

• El duşunda yer alan özel debi regülatörü 
sayesinde max. 12 L/dk su akışı 
sağlanmaktadır.

• El duşundaki silikon noozle biriken 
kirecin ufak bir el hareketiyle kolayca 
temizlenmesine ve ürünün uzun ömürlü 
olmasına olanak veriyor.

• Chroma-tech spiral tek parça pürüzsüz yüzeyi 
sayesinde rahatlıkla temizlenebiliyor ve 
kullanırken dolanmıyor.

• El duşunun tamamı parlak krom ile kaplıdır.

• Çap 140 mm’dir.

• Spiral uzunluğu 1.500 mm’dir.

• Sürgü uzunluğu 830 mm’dir.

• Eksen mesafesi min. 400, max. 700 mm’dir.

• G 1/2”

• Pure sürgü ile verilmektedir.

• Sabunluk ürüne dahildir.

• Hareketli bağlantı parçası sayesinde farklı 
delik noktalarına rahatlıkla monte edilebiliyor.

Sürgülü El Duşu Takımları
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A45610 Q-Line 1F sürgülü el duşu takımı Krom 821

• Akış fonksiyonu: Aquaspray

• El duşunda yer alan özel debi regülatörü 
sayesinde max. 12 L/dk su akışı 
sağlanmaktadır.

• El duşundaki silikon noozle biriken 
kirecin ufak bir el hareketiyle kolayca 
temizlenmesine ve ürünün uzun ömürlü 
olmasına olanak veriyor.

• Chroma-tech spiral tek parça pürüzsüz yüzeyi 
sayesinde rahatlıkla temizlenebiliyor ve 
kullanırken dolanmıyor.

• Çap 80x80 mm’dir.

• Spiral uzunluğu 1.500 mm’dir.

• Sürgü uzunluğu 680 mm’dir.

• Eksen mesafesi 660 mm’dir.

• G 1/2”

A45544 Pure 1F sürgülü el duşu takımı Krom 634

• Akış fonksiyonu: Aquaspray

• El duşunda yer alan özel debi regülatörü 
sayesinde max. 12 L/dk su akışı 
sağlanmaktadır.

• El duşundaki silikon noozle biriken 
kirecin ufak bir el hareketiyle kolayca 
temizlenmesine ve ürünün uzun ömürlü 
olmasına olanak veriyor.

• Chroma-tech spiral tek parça pürüzsüz yüzeyi 
sayesinde rahatlıkla temizlenebiliyor ve 
kullanırken dolanmıyor.

• El duşunun tamamı parlak krom ile kaplıdır.

• Spiral uzunluğu 1.500 mm’dir.

• Sürgü uzunluğu 830 mm’dir.

• Eksen mesafesi min. 400, max. 700 mm’dir.

• G 1/2”

• Pure sürgü ile verilmektedir.

• Sabunluk ürüne dahildir.

• Hareketli bağlantı parçası sayesinde farklı 
delik noktalarına rahatlıkla monte edilebiliyor.

Sürgülü El Duşu Takımları
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A45538 Style X 1F sürgülü el duşu takımı Krom 618

• Akış fonksiyonu: Aquaairdrop

• El duşunda yer alan özel debi regülatörü 
sayesinde max. 12 L/dk su akışı 
sağlanmaktadır.

• El duşundaki silikon noozle biriken 
kirecin ufak bir el hareketiyle kolayca 
temizlenmesine ve ürünün uzun ömürlü 
olmasına olanak veriyor.

• Chroma-tech spiral tek parça pürüzsüz yüzeyi 
sayesinde rahatlıkla temizlenebiliyor ve 
kullanırken dolanmıyor.

• El duşunun tamamı parlak krom ile kaplıdır.

• Çap 105 mm’dir.

• Spiral uzunluğu 1.500 mm’dir.

• Sürgü uzunluğu 830 mm’dir.

• Eksen mesafesi min. 400, max. 700 mm’dir.

• G 1/2”

• Pure sürgü ile verilmektedir.

• Sabunluk ürüne dahildir.

• Hareketli bağlantı parçası sayesinde farklı 
delik noktalarına rahatlıkla monte edilebiliyor. 

A45655 Samba 5F sürgülü el duşu takımı Krom 532

• Akış fonksiyonları: Aquamassage+Aquaspray, 
Aquamassage+Aquasoft, Aquaspray, 
Aquamassage, Aquasoft

• El duşunda yer alan özel debi regülatörü 
sayesinde max. 12 L/dk su akışı 
sağlanmaktadır.

• El duşundaki silikon noozle biriken

• kirecin ufak bir el hareketiyle kolayca 
temizlenmesine ve ürünün uzun ömürlü 
olmasına olanak veriyor.

• Chroma-tech spiral tek parça pürüzsüz yüzeyi 
sayesinde rahatlıkla temizlenebiliyor ve 
kullanırken dolanmıyor.

• Çap 160 mm’dir.

• Spiral uzunluğu 1.500 mm’dir.

• Sürgü uzunluğu 675 mm’dir.

• Eksen mesafesi 642 mm’dir.

• G 1/2”

• Aqua S sürgü ile verilmektedir.

• Sabunluk ürüne dahildir.

Sürgülü El Duşu Takımları
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A45630STA Shine Square 3F sürgülü el duşu takımı Krom 558

• Akış fonksiyonları: Aquamassage+Aquaspray, 
Aquamassage, Aquaspray

• Max. 6L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• El duşundaki silikon noozle biriken 
kirecin ufak bir el hareketiyle kolayca 
temizlenmesine ve ürünün uzun ömürlü 
olmasına olanak veriyor.

• Chroma-tech spiral tek parça pürüzsüz yüzeyi 
sayesinde rahatlıkla temizlenebiliyor ve 
kullanırken dolanmıyor.

• Hareketli bağlantı parçası sayesinde farklı 
delik noktalarına rahatlıkla monte edilebiliyor.

• El duşunun tamamı parlak krom ile kaplıdır.

• Çap 100x140 mm’dir.

• Spiral uzunluğu 1.500 mm’dir.

• Sürgü uzunluğu 830 mm’dir.

• Eksen mesafesi min. 400, max. 700 mm’dir.

• G 1/2”

• Pure sürgü ile verilmektedir.

• Sabunluk ürüne dahildir.

A45628STA Shine Round 3F sürgülü el duşu takımı Krom 488

• Akış fonksiyonları: Aquamassage+Aquaspray, 
Aquamassage,Aquaspray

• Max. 6L/dk su akışı sağlanmaktadır. 
• El duşundaki silikon noozle biriken 

kirecin ufak bir el hareketiyle kolayca 
temizlenmesine ve ürünün uzun ömürlü 
olmasına olanak veriyor.

• Chroma-tech spiral tek parça pürüzsüz yüzeyi 
sayesinde rahatlıkla temizlenebiliyor ve 
kullanırken dolanmıyor.

• Hareketli bağlantı parçası sayesinde farklı 
delik noktalarına rahatlıkla monte edilebiliyor.

• El duşunun tamamı parlak krom ile kaplıdır.
• Çap 130 mm’dir.
• Spiral uzunluğu 1.500 mm’dir.
• Sürgü uzunluğu 830 mm’dir.
• Eksen mesafesi min. 400, max. 700 mm’dir.
• G 1/2”
• Pure sürgü ile verilmektedir.
• Sabunluk ürüne dahildir.

Sürgülü El Duşu Takımları
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A4570223 Shine Round 3F sürgülü el duşu takımı Altın 605

• Akış fonksiyonları: Aquamassage+Aquaspray, 
Aquamassage,Aquaspray

• El duşunda yer alan özel debi regülatörü 
sayesinde max. 12 L/dk su akışı 
sağlanmaktadır.

• El duşundaki silikon noozle biriken 
kirecin ufak bir el hareketiyle kolayca 
temizlenmesine ve ürünün uzun ömürlü 
olmasına olanak veriyor.

• Chroma-tech spiral tek parça pürüzsüz 
yüzeyi sayesinde rahatlıkla temizlenebiliyor 
ve kullanırken dolanmıyor.

• El duşunun tamamı parlak altın ile kaplıdır.
• Çap 130 mm’dir.
• Spiral uzunluğu 1.500 mm’dir.
• Sürgü uzunluğu 675 mm’dir.
• Eksen mesafesi 642 mm’dir.
• G 1/2”
• Aqua S sürgü ile verilmektedir.
• Sabunluk ürüne dahildir.

A45711 Sticx 1F sürgülü el duşu takımı Krom 367

• Akış fonksiyonu: Aquaspray

• El duşunda yer alan özel debi regülatörü 
sayesinde max.12 L/dk su akışı 
sağlanmaktadır.

• El duşundaki silikon noozle biriken 
kirecin ufak bir el hareketiyle kolayca 
temizlenmesine ve ürünün uzun ömürlü 
olmasına olanak veriyor.

• Chroma-tech spiral tek parça pürüzsüz 
yüzeyi sayesinde rahatlıkla temizlenebiliyor 
ve kullanırken dolanmıyor.

• 26x26 mm’dir.

• Spiral uzunluğu 1.500 mm’dir.

• Sürgü uzunluğu 680 mm’dir.

• Eksen mesafesi 660 mm’dir.

• G 1/2”

Sürgülü El Duşu Takımları
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A45684 Sense 1F sürgülü el duşu takımı Krom 420

• Akış fonksiyonu: Aquaspray

• El duşunda yer alan özel debi regülatörü 
sayesinde max. 6 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• Hareketli bağlantı parçası sayesinde farklı delik 
noktalarına rahatlıkla monte edilebiliyor.

• Chroma-tech spiral tek parça pürüzsüz yüzeyi 
sayesinde rahatlıkla temizlenebiliyor ve 
kullanırken dolanmıyor.

• Sürgü uzunluğu 830 mm’dir.

• El duşunun tamamı parlak krom ile kaplıdır.

• Eksen mesafesi min. 400, max. 700 mm’dir.

• G 1/2”

• Pure sürgü ile verilmektedir.

• Sabunluk ürüne dahildir.

A45682 Cozy 5F sürgülü el duşu takımı Krom 367

• Akış fonksiyonları: Aquamassage+Aquaspray, 
Aquaspray+ Aquasoft, Aquaspray, Aquasoft, 
Aquamassage

• El duşunda yer alan özel debi regülatörü 
sayesinde max. 12 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• Çap 110 mm’dir.

• Chroma-tech spiral tek parça pürüzsüz yüzeyi 
sayesinde rahatlıkla temizlenebiliyor ve 
kullanırken dolanmıyor.

• Sürgü uzunluğu 675 mm’dir.

• Eksen mesafesi 642 mm’dir.

• G 1/2”

• Aqua S sürgü ile verilmektedir.

• Sabunluk ürüne dahildir.

Sürgülü El Duşu Takımları
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A45691 Master Slot 3F sürgülü el duşu takımı Krom 398

• Akış fonksiyonları: Aquamassage, Şelale, 
Aquaspray.

• El duşunda yer alan özel debi regülatörü 
sayesinde max. 7 L/dk su akışı

• El duşundaki silikon noozle biriken kirecin ufak bir 
el hareketiyle kolayca temizlenmesine ve ürünün 
uzun ömürlü olmasına olanak veriyor.

• Chroma-tech spiral tek parça pürüzsüz yüzeyi 
sayesinde rahatlıkla temizlenebiliyorve kullanırken 
dolanmıyor.

• Hareketli bağlantı parçası sayesinde farklı delik 
noktalarına rahatlıkla monte edilebiliyor.

• Çap 120 mm’dir.

• Spiral uzunluğu 1.500 mm’dir.

• Sürgü uzunluğu 830 mm’dir

• Eksen mesafesi min. 400, max. 700 mm’dir

• G 1/2”

• Pure sürgü ile verilmektedir

• Sabunluk ürüne dahildir.

A45680STA Samba 3F sürgülü el duşu takımı Krom 348

• Akış fonksiyonları: Aquamassage+Aquaspray, 
Aquaspray, Aquamassage

• Max. 6 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• Çap 110 mm’dir.

• Chroma-tech spiral tek parça pürüzsüz yüzeyi 
sayesinde rahatlıkla temizlenebiliyor ve 
kullanırken dolanmıyor.

• Sürgü uzunluğu 675 mm’dir.

• Eksen mesafesi 642 mm’dir.

• G 1/2”

• Aqua S sürgü ile verilmektedir.

• Sabunluk ürüne dahildir.

Sürgülü El Duşu Takımları
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A45678STA Slim 3F sürgülü el duşu takımı Krom 316

• Akış fonksiyonları: Aquamassage+Aquaspray, 
Aquamassage, Aquaspray

• Max. 6L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• Çap 110 mm’dir.

• Chroma-tech spiral tek parça pürüzsüz yüzeyi 
sayesinde rahatlıkla temizlenebiliyor ve 
kullanırken dolanmıyor.

• Sürgü uzunluğu 675 mm’dir.

• Eksen mesafesi 642 mm’dir.

• G 1/2”

• Aqua S sürgü ile verilmektedir.

• Sabunluk ürüne dahildir.

A45695 Compact 3F sürgülü el duşu takımı Krom 277

• Akış fonksiyonları: Aquamassage, 
Aquamassage+Aquaspray, Aquaspray.

• El duşunda yer alan özel debi regülatörü 
sayesinde max. 12 L/dk su akışı

• El duşundaki silikon noozle biriken kirecin ufak bir 
el hareketiyle kolayca temizlenmesine ve ürünün 
uzun ömürlü olmasına olanak veriyor.

• Chroma-tech spiral tek parça pürüzsüz yüzeyi 
sayesinde rahatlıkla temizlenebiliyorve kullanırken 
dolanmıyor.

• Hareketli bağlantı parçası sayesinde farklı delik 
noktalarına rahatlıkla monte edilebiliyor.

• Çap 85 mm’dir.

• Spiral uzunluğu 1.500 mm’dir.

• Sürgü uzunluğu 675 mm’dir

• Eksen mesafesi 642 mm’dir

• G 1/2”

• Aqua S sürgü ile verilmektedir

• Sabunluk ürüne dahildir.

Sürgülü El Duşu Takımları
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A45693 Master 1F sürgülü el duşu takımı Krom 256

• Akış fonksiyonu: Aquaspray.

• El duşunda yer alan özel debi regülatörü 
sayesinde max. 12 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• El duşundaki silikon noozle biriken kirecin ufak bir 
el hareketiyle kolayca temizlenmesine ve ürünün 
uzun ömürlü olmasına olanak veriyor.

• Chroma-tech spiral tek parça pürüzsüz yüzeyi 
sayesinde rahatlıkla temizlenebiliyor ve 
kullanırken dolanmıyor.

• Hareketli bağlantı parçası sayesinde farklı delik 
noktalarına rahatlıkla monte edilebiliyor.

• Çap 100 mm’dir.

• Spiral uzunluğu 1.500 mm’dir.

• Sürgü uzunluğu 675 mm’dir

• Eksen mesafesi 642 mm’dir

• G 1/2”-G 1/2”

• Aqua S sürgü ile verilmektedir.

• Sabunluk ürüne dahildir.

A45676 Solo C 1F sürgülü el duşu takımı Krom 205

• Akış fonksiyonu: Aquaspray

• El duşunda yer alan özel debi regülatörü 
sayesinde max. 12 L/dk su akışı sağlanmaktadır.

• Çap 70 mm’dir.

• Chroma-tech spiral tek parça pürüzsüz yüzeyi 
sayesinde rahatlıkla temizlenebiliyor ve 
kullanırken dolanmıyor.

• Sürgü uzunluğu 675 mm’dir.

• Eksen mesafesi 642 mm’dir.

• G 1/2”

• Aqua S sürgü ile verilmektedir.

• Sabunluk ürüne dahildir.

Sürgülü El Duşu Takımları
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ARMATÜRLER
A40170 Style X lavabo bataryası, krom 273
A40564 Matrix, Minimax S çıkış ucu 
 (el duşu çıkışlı), krom 294, 329, 383
A40565 Matrix, Minimax S çıkış ucu, krom 294, 330, 381
A40647 Çıkış ucu, krom 380, 251
A40648  T4 çıkış ucu (şelale), krom 251, 380
A40649 T4 ankastre el duşu çıkışı, krom 252, 394
A40682 Çıkış ucu, krom 381
A40695  T4 ankastre 3 yollu yönlendirici 
 (sıva altı grubu), krom 250, 395
A40696  T4 ankastre 3 yollu yönlendirici 
 (sıva üstü grubu), krom 249, 394
A40699 Sento, X-Line çıkış ucu, krom 299, 315, 382
A4069923 X-Line çıkış ucu, altın 315, 382
A40775 Q-Line lavabo bataryası, krom 300
A40775ENR Q-Line BluEco lavabo bataryası, krom 300
A40777 Q-Line bide bataryası 
 (sifon kumandalı), krom 302
A40778 Q-Line banyo bataryası, krom 302
A40778ENR Q-Line BluEco banyo bataryası, krom 302
A40798 Q-Line lavabo bataryası (yüksek), krom 300
A40798ENR Q-Line BluEco lavabo bataryası 
 (yüksek), krom 301
A40830 Juno ankastre lavabo bataryası 
 (sıva üstü grubu), krom 268
A4083023 Juno ankastre lavabo bataryası 
 (sıva üstü grubu), altın 268
A4083026 Juno ankastre lavabo bataryası 
 (sıva üstü grubu), bakır 268
A40831  Juno ankastre banyo bataryası 
 (sıva üstü grubu), krom 271
A4083123 Juno ankastre banyo bataryası 
 (sıva üstü grubu), altın 271
A40832 Juno ankastre banyo bataryası 
 (el duşu çıkışlı-sıva üstü grubu), krom 270
A4083223 Juno ankastre banyo bataryası 
 (el duşu çıkışlı-sıva üstü grubu), altın 270
A40834  Juno ankastre banyo bataryası (sıva altı grubu) 271
A40835 Juno Classic ankastre lavabo bataryası 
 (sıva altı grubu) 265, 269, 261

A40836 Juno Crystals from Swarovski ankastre 
 banyo bataryası (sıva altı grubu) 262, 266
A40851 Juno lavabo bataryası (yüksek), krom 268
A4085123  Juno lavabo bataryası (yüksek), altın 268
A40851236 Juno lavabo bataryası (yüksek), bakır 268
A40861 Juno lavabo bataryası 
 (3 delikli lavabolar için), krom 269
A4086123 Juno lavabo bataryası 
 (3 delikli lavabolar için), altın 269
A4086126 Juno lavabo bataryası 
 (3 delikli lavabolar için), bakır 269
A40862 Juno lavabo bataryası, krom 268
A4086223 Juno lavabo bataryası, altın 268
A4086226 Juno lavabo bataryası, bakır 268
A40867 Juno duş bataryası, krom 269
A4086723 Juno duş bataryası, altın 269
A40868 Juno banyo bataryası, krom 269
A4086823 Juno banyo bataryası, altın 269
A40935  Juno küvet bataryası (4 delikli), krom 270
A4093523 Juno küvet bataryası (4 delikli), altın 270
A40950 Dynamic S lavabo bataryası, krom 336

A40952  Dynamic S bide bataryası 
 (sifon kumandalı), krom 336
A40953 Dynamic S banyo bataryası, krom 337
A40954  Dynamic S duş bataryası, krom 337
A40962  Dynamic S lavabo bataryası 
 (sifon kumandalı), krom 336
A41069 Axe S lavabo bataryası, krom 331
A41069ENR Axe S BluEco lavabo bataryası, krom 331
A41070 Axe S banyo bataryası, krom 332
A41070ENR Axe S blueco banyo bataryası, krom 333
A41236 T4 ankastre lavabo bataryası 
 (sıva üstü grubu), krom 248
A41237  T4 ankastre lavabo bataryası 
 (sıva üstü grubu-şelale), krom 248
A41283 T4 küvet bataryası (4 delikli), krom 249
A41287 Suit L küvet bataryası (yerden-el duşlu), krom 286
A4128723 Suit L küvet bataryası (yerden-el duşlu), altın 286
A41288 X-Line küvet bataryası (yerden-el duşlu), krom 311
A4128823 X-Line küvet bataryası (yerden-el duşlu), altın 311
A41289 Q-Line küvet bataryası (yerden-el duşu), krom 303
A41441 İstanbul, Memoria, Juno, Suit U, Suit L, Q-Line, 
 X-Line, Flo S, Axe S, Nest Trendy ankastre stop 
 valf (sıva altı grubu) 241, 246, 263, 
  267, 272, 282, 
  290, 305, 316, 
  321, 335, 388, 259
A41442 Ankastre stop valf (sıva altı grubu) 388
A41443 Ankastre stop valf (sıva üstü grubu), krom 388
A41444  Nest Trendy ankastre stop valf 
 (sıva üstü grubu), krom 259, 386
A41445 X-Line ankastre stop valf 
 (sıva üstü grubu), krom 315, 387
A4144523  X-Line ankastre stop valf 
 (sıva üstü grubu), altın 315, 387
A41446 Q-Line ankastre stop valf 
 (sıva üstü grubu), krom 305, 387
A41447 Axe S ankastre stop valf 
 (sıva üstü grubu), krom 335, 387
A41448 Flo S ankastre stop valf 
 (sıva üstü grubu), krom 321, 387
A4144823 Flo S ankastre stop valf 
 (sıva üstü grubu), altın 321, 387
A41449 Ankastre stop valf 
 (sıva üstü grubu), krom 387
A4144926 Ankastre stop valf 
 (sıva üstü grubu), bakır 387
A41450  İstanbul ankastre stop valf 
 (sıva üstü grubu), krom 241, 385
A41451  Juno ankastre stop valf 
 (sıva üstü grubu), krom 271, 386
A4145123 Juno ankastre stop valf 
 (sıva üstü grubu), altın 271, 386
A4145126 Juno ankastre stop valf 
 (sıva üstü grubu), bakır 271, 386
A41452  Juno Classic ankastre stop valf 
 (sıva üstü grubu), krom 267, 386
A41453  Juno Crystals from Swarovski 
 ankastre stop valf (sıva üstü grubu), krom 262, 386
A4145323  Juno Crystals from Swarovski 
 ankastre stop valf (sıva üstü grubu), altın 262, 386
A41454 Memoria ankastre stop valf 
 (sıva üstü grubu), krom 246, 385
A41455 Ankastre stop valf Mix (sıva altı grubu), krom 385
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A41456 Ankastre stop valf Mix (sıva üstü grubu), krom 385
A41457 Ankastre stop valf Mix (sıva üstü grubu), krom 385
A41458 Ankastre stop valf (sıva üstü grubu), krom 388
A41551 Juno ara musluk, krom 271, 390
A4155123 Juno ara musluk, altın 271, 390
A41579 Minimax S lavabo musluğu, krom 325, 392
A41583 Çamaşır musluğu, krom 392
A41584 Uzun musluk, krom 392
A41585 Kısa musluk, krom 392
A41656 Ankastre 2 yollu yönlendirici, krom 395
A41657  Ankastre 3 yollu yönlendirici, krom 395
A41660 Juno Crystals from Swarovski 
 lavabo bataryası, krom 260
A4166023 Juno Crystals from Swarovski 
 lavabo bataryası, altın 260
A41662  Juno Crystals from Swarovski 
 lavabo bataryası (yüksek), krom 260
A4166223 Juno Crystals from Swarovski lavabo 
 bataryası (yüksek), altın 260
A41664 Juno Crystals from Swarovski lavabo 
 bataryası (3 delikli lavabolar için), krom 261
A4166423 Juno Crystals from Swarovski lavabo 
 bataryası (3 delikli lavabolar için), altın 261
A41666 Juno Crystals from Swarovski banyo bataryası, krom 261
A4166623 Juno Crystals from Swarovski banyo bataryası, altın 261
A41669 Juno Crystals from Swarovski duş bataryası, krom 262
A4166923  Juno Crystals from Swarovski duş bataryası, altın 262
A41680 Juno Classic lavabo bataryası, krom 264
A41682  Juno Classic lavabo bataryası (yüksek), krom 264
A41684 Juno Classic lavabo bataryası 
 (3 delikli lavabolar için), krom 265
A41686 Juno Classic banyo bataryası, krom 265
A41689  Juno Classic duş bataryası, krom 266
A41692  Juno Classic bide bataryası 
 (sifon kumandalı), krom 265
A41694  Juno Crystals from Swarovski ankastre 
 lavabo bataryası (sıva üstü grubu), krom 260
A4169423  Juno Crystals from Swarovski ankastre 
 lavabo bataryası (sıva üstü grubu), altın 260
A41695  Juno Crystals from Swarovski ankastre 
 banyo bataryası (sıva üstü grubu), krom 262
A4169523  Juno Crystals from Swarovski ankastre 
 banyo bataryası (sıva üstü grubu), altın 262
A41696 Juno Crystals from Swarovski ankastre 
 banyo bataryası (el duşu çıkışlı-sıva üstü grubu), krom 261
A4169623 Juno Crystals from Swarovski ankastre 
 banyo bataryası (el duşu çıkışlı-sıva üstü grubu), altın 261
A41697  Juno Classic ankastre lavabo bataryası 
 (sıva üstü grubu), krom 264
A41698  Juno Classic ankastre banyo bataryası 
 (sıva üstü grubu), krom 266
A41699  Juno Classic ankastre banyo bataryası 
 (el duşu çıkışlı-sıva üstü grubu), krom 266
A41753 Matrix lavabo bataryası, krom 291
A41759 Matrix lavabo bataryası (yüksek), krom 291
A41762 Matrix banyo bataryası, krom 292
A41763 Matrix duş bataryası, krom 292
A41790 Matrix küvet bataryası (3 delikli), krom 292
A41802 İstanbul banyo bataryası (el duşlu), krom 239
A41803 İstanbul ankastre duş bataryası, krom 239
A41807 İstanbul lavabo bataryası (3 delikli lavabolar için), krom 237
A41808 İstanbul ankastre lavabo bataryası, krom 236

A41809  İstanbul ankastre banyo bataryası 
 (3 yollu yönlendiricili), krom  238
A41813 İstanbul küvet bataryası (5 delikli), krom 237
A41819 İstanbul joystick küvet bataryası 
 (yerden-el duşlu), krom 240
A41826 İstanbul lavabo bataryası, krom 238
A41832 İstanbul joystick bide bataryası 
 (sifon kumandalı), krom 240
A41834 İstanbul çıkış ucu, krom 241, 380
A41840 İstanbul ankastre 3 yollu yönlendirici, krom 241, 394
A41863 İstanbul joystick lavabo bataryası 
 (yüksek), krom 240
A41864 Harmony pull-out, krom 372
A41882 İstanbul ankastre lavabo bataryası, krom 236
A41936 Flo S lavabo bataryası, krom 317
A4193623 Flo S lavabo bataryası, altın 317
A41937 Flo S banyo bataryası, krom 319
A4193723 Flo S banyo bataryası, altın 319
A41938 Flo S duş bataryası, krom 319
A4193823 Flo S duş bataryası, altın 319
A41939 Flo S lavabo bataryası (döner borulu), krom 317
A4193923 Flo S lavabo bataryası (döner borulu), altın 317
A41940 Flo S lavabo bataryası (yüksek), krom 318
A4194023 Flo S lavabo bataryası (yüksek), altın 318
A41941 Flo S lavabo bataryası (sifon kumandalı), krom 317
A4194123 Flo S lavabo bataryası (sifon kumandalı), altın 317
A41942 Flo S lavabo bataryası 
 (sifon kumandalı- yüksek), krom 318
A4194223 Flo S lavabo bataryası 
 (sifon kumandalı- yüksek), altın 318
A41943 Flo S bide bataryası (sifon kumandalı), krom 318
A4194323 Flo S bide bataryası (sifon kumandalı), altın 318
A41949 Memoria, T4, Nest Trendy, Suit U, Suit L, 
 Matrix, Sento, Q-Line, X-Line, Flo S, 
 Minimax S, Axe S, Dynamic S, Fold S, 
 Solid S, Style X ankastre banyo bataryası 
 (sıva altı grubu) 245, 250, 256, 
  278, 286, 293, 
  298, 304, 312, 
  319, 327, 334, 
  337, 341, 345, 274
A41984 Minimax S lavabo bataryası, krom 322
A41984ENR Minimax S BluEco lavabo bataryası, krom 322
A41986 Minimax S lavabo bataryası 
 (sifon kumandalı), krom 322
A41988 Minimax S bide bataryası 
 sifon kumandalı), krom 326
A41990 Minimax S lavabo bataryası (yüksek), krom 323
A41990ENR Minimax S blueco lavabo 
 bataryası (yüksek), krom 324
A41992 Minimax S lavabo bataryası 
 (sifon kumandalı-yüksek), krom 323
A41994 Minimax S banyo bataryası, krom 326
A41994ENR Minimax S BluEco banyo bataryası, krom 326
A41996 Minimax S duş bataryası, krom 326
A41999 Minimax S lavabo bataryası 
 (döner borulu), krom 324
A41999ENR Minimax S blueco lavabo 
 bataryası (döner borulu), krom 324
A42045 Juno eviye bataryası, krom 272, 373
A4204523 Juno eviye bataryası, altın 272, 373
A42086 Dynamic S eviye bataryası (pencere önü), krom 339, 377
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A42091 Minimax S eviye bataryası, krom 330, 376
A42095 Minimax S eviye bataryası (duvardan), krom 330, 376
A42103 Flo S eviye bataryası, krom 321, 375
A42114 Nest Trendy eviye bataryası, krom 372, 259
A42115 X-Line eviye bataryası, krom 316, 375
A4211523 X-Line eviye bataryası, altın 316, 375
A42131 Axe S duş bataryası, krom 333
A42132 Q-Line eviye bataryası, krom 306, 374
A42132ENR Q-Line BluEco eviye bataryası, krom 306, 374
A42135 Q-Line eviye bataryası, krom 305, 374
A42136 Pure eviye bataryası, krom 375
A42144 Split dual-flow, krom 372
A42145 Maestro pull-down, krom 370
A42146 Maestro pull-out, krom 371
A42147 Harmony XL pull-out, krom 371
A42148 Solid S eviye bataryası (mafsallı), krom 346, 378
A42151 V3 pull-out, krom 371
A42152 Maestro Pro, krom 370
A42153 Inox pull-down, krom 370
A4215406 Verona eviye bataryası, saten krom 373
A4215433 Verona eviye bataryası, saten altın 373
A42155 Fold S eviye bataryası (mafsallı), krom 342, 378
A42156 Sento eviye bataryası, krom 299, 374
A42157 Dynamic S eviye bataryası (kuğu borulu), krom 339, 377
A42158 Axe S eviye bataryası, krom 377, 335
A42202 Matrix ankastre banyo bataryası 
 (sıva üstü grubu), krom 293
A42208 Q-Line ankastre banyo bataryası 
 (sıva üstü grubu), krom 303
A42210 Minimax S ankastre banyo bataryası 
 (sıva üstü grubu), krom 327
A42211  Dynamic S ankastre banyo bataryası 
 (sıva üstü grubu), krom 337
A42212 Flo S ankastre banyo bataryası 
 (sıva üstü grubu), krom 319
A4221223 Flo S ankastre banyo bataryası 
 (sıva üstü grubu), altın 319
A42213 T4, Nest Trendy, Suit U, Suit L, Matrix, 
 Sento, Q-Line, X-Line, Flo S, Minimax S,
 Axe S, Dynamic S, Fold S, Solid S, 
 Memoria, Style X ankastre duş bataryası 
 (sıva altı grubu) 251, 256, 279, 
  287, 293, 298, 
  304, 312, 320, 
  327, 334, 338, 
  341, 345, 246, 275
A42216 Matrix ankastre duş bataryası 
 (sıva üstü grubu), krom 293
A42222 Q-Line ankastre duş bataryası 
 (sıva üstü grubu), krom 304
A42224 Minimax S ankastre duş bataryası 
 (sıva üstü grubu), krom 327
A42225 Dynamic S ankastre duş bataryası 
 (sıva üstü grubu), krom 338
A42226 Flo S ankastre duş bataryası 
 (sıva üstü grubu), krom 320
A4222623 Flo S ankastre duş bataryası 
 (sıva üstü grubu), altın 320
A42227 Nest Trendy ankastre banyo bataryası 
 (sıva üstü grubu), krom 256
A42228  Nest Trendy çıkış ucu, krom 258, 380
A42229  Nest Trendy ankastre duş bataryası 
 (sıva üstü grubu), krom 256

A42230 İstanbul, Memoria, T4, Nest Trendy, Style X, 
 Suit U, Suit L, Matrix, Sento, Q-Line, 
 X-Line ankastre lavabo bataryası 
 (sıva altı grubu) 239, 244, 249, 
  254, 273, 277, 
  284, 292, 296, 
  302, 309
A42231  İstanbul ankastre lavabo bataryası 
 (sıva üstü grubu), krom 238
A42232 İstanbul ankastre lavabo bataryası 
 (sıva üstü grubu), krom 239
A42233 Matrix ankastre lavabo bataryası 
 (sıva üstü grubu), krom 291
A42238 Style X ankastre lavabo bataryası 
 (sıva üstü grubu), krom 273
A42240 Nest Trendy ankastre lavabo bataryası 
 (sıva üstü grubu), krom 254
A42242 Nest Trendy banyo bataryası, krom 254
A42243 Axe S ankastre banyo bataryası 
 (sıva üstü grubu), krom 333
A42244 Axe S ankastre duş bataryası 
 (sıva üstü grubu), krom 334
A42249 Memoria, Suit U, Suit L, Matrix, Sento, 
 Q-Line, X-Line, Flo S, Minimax S, Axe S, 
 Dynamic S, Fold S, Solid S, T4, Nest Trendy, 
 Style X ankastre dirsek grubu 246, 282, 289, 
  294, 299, 305, 
  315, 321, 330,
   335, 338, 342, 
  346, 384, 252, 
  258, 275
A42250 Q-Line ankastre lavabo bataryası 
 (sıva üstü grubu), krom 301
A42251 X-Line ankastre banyo bataryası 
 (sıva üstü grubu), krom 312
A4225123 X-Line ankastre banyo bataryası 
 (sıva üstü grubu), altın 312
A42252 X-Line ankastre duş bataryası 
 (sıva üstü grubu), krom 312
A4225223 X-Line ankastre duş bataryası 
 (sıva üstü grubu), altın 312
A42254 Q-Line, Flo S çıkış ucu, krom 305, 320, 381
A4225423 Flo S açıkış ucu, altın 320, 381
A42262 Nest Trendy, Suit U, Suit L, X-Line, 
 Minimax S V-Box (sıva altı grubu) 258, 281, 289, 
  314, 329, 357
A42264 X-Line ankastre banyo bataryası 
 (V-Box sıva üstü grubu), krom 313
A42265 Minimax S ankastre banyo bataryası 
 (V-Box sıva üstü grubu), krom 328
A42266 Nest Trendy ankastre banyo bataryası 
 (V-Box sıva üstü grubu), krom 256
A42267 X-Line ankastre duş bataryası 
 (V-Box sıva üstü grubu), krom 313
A42268 Minimax S ankastre duş bataryası 
 (V-Box sıva üstü grubu), krom 328
A42269 Nest Trendy ankastre duş bataryası 
 (V-Box sıva üstü grubu), krom 257
A42270 X-Line ankastre termostatik banyo bataryası 
 (V-Box sıva üstü grubu), krom 313
A42270 X-Line ankastre termostatik banyo bataryası 
 (V-Box sıva üstü grubu), krom 356
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A42271 Minimax S, Pure ankastre termostatik 
 banyo bataryası (V-Box sıva üstü grubu), krom 328, 355
A42272 Nest Trendy ankastre termostatik 
 banyo bataryası (V-Box sıva üstü grubu), krom 257, 354

A42273 X-Line ankastre termostatik duş bataryası 
 (V-Box sıva üstü grubu), krom 314, 357
A42274 Minimax S ankastre termostatik 
 duş bataryası (V-Box sıva üstü grubu), krom 329, 356
A42275 Nest Trendy ankastre termostatik 
 duş bataryası (V-Box sıva üstü grubu), krom 257, 355
A42276 X-Line yönlendirici (V-Box sıva üstü grubu), krom 314, 357
A42277 Minimax S yönlendirici 
 (V-Box sıva üstü grubu), krom 329, 356
A42278 Nest Trendy yönlendirici 
 (V-Box sıva üstü grubu), krom 258, 355
A42279  Style X ankastre banyo bataryası 
 (sıva üstü grubu), krom 274
A42280 Style X ankastre duş bataryası 
 (sıva üstü grubu), krom 274
A42283  Memoria ankastre duş bataryası 
 (sıva üstü grubu), krom 245
A42284 Memoria ankastre banyo bataryası 
 (sıva üstü grubu), krom 245
A42286 Suit U, Suit L ankastre banyo bataryası 
 (sıva üstü grubu), krom 278, 286
A4228623 Suit U, Suit L ankastre banyo bataryası 
 (sıva üstü grubu), altın 278, 286
A42287 Suit L, Suit U ankastre duş bataryası 
 (sıva üstü grubu), krom 286, 279
A4228723 Suit U, Suit L ankastre duş bataryası 
 (sıva üstü grubu), altın 279, 286
A42288 Suit U, Suit L ankastre banyo bataryası 
 (V-Box sıva üstü grubu), krom 279, 287
A42289 Suit U, Suit L ankastre duş bataryası 
 (V-Box sıva üstü grubu), krom 280, 287
A42290 Suit U, Suit L ankastre termostatik banyo 
 bataryası (V-Box sıva üstü grubu), krom 280, 288, 353
A42291 Suit U, Suit L ankastre termostatik duş 
 bataryası (V-Box sıva üstü grubu), krom 280, 288, 354
A42292 Suit U, Suit L yönlendirici 
 (V-Box sıva üstü grubu), krom 281, 288, 354
A42294 Sento ankastre banyo bataryası 
 (sıva üstü grubu), krom 297
A42295 Sento ankastre duş bataryası 
 (sıva üstü grubu), krom 298
A42300 Nest Trendy lavabo bataryası, krom 253
A42301 Nest Trendy lavabo bataryası (yüksek), krom 253
A42303  Nest Trendy lavabo bataryası 
 (3 delikli lavabolar için), krom 253
A42304 İstanbul lavabo bataryası 
 (2 delikli lavabolar için), krom 237
A42305 Axe S lavabo bataryası 
 (sifon kumandalı), krom 331
A42306 Axe S bide bataryası 
 (sifon kumandalı), krom 332
A42311STA Minimax S lavabo bataryası 
 (özel ihtiyaçlar için - duvardan), krom 325
A42311STA AquaMed Minimax S 
 doktor bataryası (duvardan), krom 368
A42312STA Minimax S lavabo bataryası 
 (özel ihtiyaçlar için), krom 325
A42312STA AquaMed Minimax S lavabo bataryası, krom 367

A4231457 Memoria ankastre lavabo bataryası, krom-beyaz 242
A4231458 Memoria ankastre lavabo bataryası, krom-siyah 242
A4231557 Memoria lavabo bataryası 
 (3 delikli lavabolar için), krom-beyaz 242
A4231558 Memoria lavabo bataryası 
 (3 delikli lavabolar için), krom-siyah 242
A4231657 Memoria küvet bataryası (5 delikli), krom-beyaz 242
A4231658 Memoria küvet bataryası (5 delikli), krom-siyah 242
A4231757 Memoria ankastre banyo bataryası 
 (3 yollu yönlendiricili), krom-beyaz 243
A4231758 Memoria ankastre banyo bataryası 
 (3 yollu yönlendiricili), krom-siyah 243
A42321 X-Line lavabo bataryası, krom 307
A4232123 X-Line lavabo bataryası, altın 307
A42322 X-Line lavabo bataryası (yüksek), krom 308
A4232223 X-Line lavabo bataryası (yüksek), altın 308
A42323 X-Line bide bataryası (sifon kumandalı), krom 310
A4232323 X-Line bide bataryası (sifon kumandalı), altın 310
A42324 X-Line banyo bataryası, krom 310
A4232423 X-Line banyo bataryası, altın 310
A42325 X-Line lavabo bataryası 
 (sifon kumandalı), krom 307
A4232523 X-Line lavabo bataryası 
 (sifon kumandalı), altın 307
A42326 X-Line lavabo bataryası 
 (sifon kumandalı - yüksek), krom 308
A4232623 X-Line lavabo bataryası 
 (sifon kumandalı - yüksek), altın 308
A42329 Memoria lavabo bataryası, krom 243
A42331 Memoria lavabo bataryası (yüksek), krom 243
A42333  Memoria bide bataryası 
 (sifon kumandalı), krom 244
A42334 Memoria banyo bataryası 
 (el duşlu), krom 244
A42345 Memoria ankastre lavabo 
 bataryası (sıva üstü grubu), krom 244
A42347 Memoria ankastre banyo 
 bataryası (tek kumandalı), krom 245
A42348 Style X lavabo bataryası (yüksek), krom 273
A42361 Minimax S lavabo bataryası (kısa), krom 322
A42361ENR Minimax S blueco lavabo 
 bataryası (kısa), krom 323
A42378 X-Line duş bataryası, krom 310
A4237823 X-Line duş bataryası, altın 310
A42383 Nest Trendy duş bataryası, krom 255
A42386 X-Line lavabo bataryası (kısa), krom 308
A4238623 X-Line lavabo bataryası (kısa), altın 308
A42387 X-Line lavabo bataryası 
 (sifon kumandalı-kısa), krom 307
A4238723 X-Line lavabo bataryası 
 (sifon kumandalı-kısa), altın 307
A42388 Single eviye bataryası (mafsallı), krom 376
A42392 Sento, X-Line çıkış ucu 
 (el duşu çıkışlı), krom 298, 315, 384
A4239223  X-Line çıkış ucu (el duşu çıkışlı), altın 315, 384
A42393 Q-Line, Flo S çıkış ucu (el duşu çıkışlı), krom 304, 320, 383
A4239323 Flo S çıkış ucu (el duşu çıkışlı), altın 320, 383
A42398 Juno küvet bataryası (yerden el duşlu), krom 270
A4239823 Juno küvet bataryası (yerden el duşlu), altın 270
A42399 X-Line ankastre lavabo bataryası 
 (sıva üstü grubu), krom 309
A4239923 X-Line ankastre lavabo bataryası 
 (sıva üstü grubu), altın 309
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A42402 X-Line lavabo bataryası (döner borulu), krom 309
A4240223 X-Line lavabo bataryası (döner borulu), altın 309
A42432  Style X çıkış ucu, krom 275, 381
A42433 Style X çıkış ucu (el duşu çıkışlı), krom 275, 384
A42440 Solid S lavabo bataryası, krom 343
A42441 Solid S lavabo bataryası (sifon kumandalı), krom 343
A42442 Solid S lavabo bataryası (döner borulu), krom 343
A42443 Solid S bide bataryası (sifon kumandalı), krom 344
A42444 Solid S banyo bataryası, krom 344
A42445 Solid S duş bataryası, krom 345
A42446 Solid S ankastre banyo bataryası 
 (sıva üstü grubu), krom 345
A42447 Solid S ankastre duş bataryası 
 (sıva üstü grubu), krom 345
A42450 Style X banyo bataryası, krom 274
A42451 T4 banyo bataryası, krom 249
A42454 Style X duş bataryası, krom 274
A42455 Nest Trendy lavabo bataryası 
 (özel ihtiyaçlar için), krom 254
A42455 AquaMed Nest Trendy lavabo bataryası, krom 367
A42466 Suit L lavabo bataryası, krom 283
A4246623 Suit L lavabo bataryası, altın 283
A4246626 Suit L lavabo bataryası, bakır 283
A42467 Suit U lavabo bataryası, krom 276
A4246723 Suit U lavabo bataryası, altın 276
A4246726 Suit U lavabo bataryası, bakır 276
A42468 Suit L lavabo bataryası (yüksek), krom 283
A4246823 Suit L lavabo bataryası (yüksek), altın 283
A4246826 Suit L lavabo bataryası (yüksek), bakır 283
A42469 Suit U lavabo bataryası (yüksek), krom 276
A4246923 Suit U lavabo bataryası (yüksek), altın 276
A4246926 Suit U lavabo bataryası (yüksek), bakır 276
A42470 Suit L lavabo bataryası (döner borulu), krom 284
A4247023 Suit L lavabo bataryası (döner borulu), altın 284
A4247026 Suit L lavabo bataryası (döner borulu), bakır 284
A42471 T4 lavabo bataryası, krom 247
A42473 T4 lavabo bataryası (yüksek), krom 247
A42475 T4 lavabo bataryası (şelale), krom 247
A42477 T4 lavabo bataryası (yüksek-şelale), krom 248
A42484 Solid S lavabo bataryası 
 (özel ihtiyaçlar için), krom 344
A42484 AquaMed Solid S lavabo bataryası, krom 368
A42485 Solid S banyo bataryası 
 (özel ihtiyaçlar için), krom 344
A42485 AquaMed Solid S banyo bataryası, krom 368
A42486 Suit L ankastre lavabo bataryası 
 (sıva üstü grubu), krom 284
A4248623 Suit L ankastre lavabo bataryası 
 (sıva üstü grubu), altın 284
A42487 Suit U ankastre lavabo bataryası 
 (sıva üstü grubu), krom 277
A4248723 Suit U ankastre lavabo bataryası 
 (sıva üstü grubu), altın 277
A42488 Suit U, Suit L banyo bataryası, krom 278, 285
A4248823 Suit U, Suit L banyo bataryası, altın 278, 285
A42489 Suit L çıkış ucu (el duşu çıkışlı), krom 289, 383
A4248923 Suit L çıkış ucu (el duşu çıkışlı), altın 289, 383
A42490 Suit U çıkış ucu (el duşu çıkışlı), krom 281, 382
A4249023 Suit U çıkış ucu (el duşu çıkışlı), altın 281, 382
A42491 Suit L çıkış ucu, krom 289, 381
A4249123 Suit L çıkış ucu, altın 289, 381
A42492 Suit U çıkış ucu, krom 281, 380
A4249223 Suit U çıkış ucu, altın 281, 380

A42493 Suit U, Suit L ankastre stop valf 
 (sıva üstü grubu), krom 282, 290, 386
A4249323 Suit U, Suit L ankastre stop valf 
 (sıva üstü grubu), altın 282, 290
A4249323 Ankastre stop valf (sıva üstü grubu), altın 386
A42494 Suit U, Suit L bide bataryası 
 (sifon kumandalı), krom 277, 285
A4249423 Suit U, Suit L bide bataryası 
 (sifon kumandalı), altın 277, 285
A4249426 Suit U, Suit L bide bataryası 
 (sifon kumandalı), bakır 277, 285
A42499 T4 çıkış ucu (el duşu çıkışlı), krom 251, 382
A42501 Çıkış ucu (el duşu çıkışlı), krom 383
A42502 T4 ankastre banyo bataryası 
 (sıva üstü grubu), krom 250
A42503 T4 ankastre duş bataryası 
 (sıva üstü grubu), krom 250
A42504 X-Line lavabo bataryası 
 (3 delikli lavabolar için), krom 309
A4250423 X-Line lavabo bataryası 
 (3 delikli lavabolar için), altın 309
A42507 Q-Line line Ankastre lavabo bataryası 
 (3 delikli lavabolar için), krom 301
A42508 Suit L lavabo bataryası 
 (3 delikli lavabolar için), krom 283
A4250823 Suit L lavabo bataryası 
 (3 delikli lavabolar için), altın 283
A4250826 Suit L lavabo bataryası 
 (3 delikli lavabolar için), bakır 283
A42510 Suit U lavabo bataryası 
 (3 delikli lavabolar için), krom 276
A4251023 Suit U lavabo bataryası 
 (3 delikli lavabolar için), altın 276
A4251026 Suit U lavabo bataryası 
 (3 delikli lavabolar için), bakır 276
A42513 Sento lavabo bataryası, krom 295
A42514 Sento lavabo bataryası (yüksek), krom 295
A42515 Memoria çıkış ucu (el duşu çıkışlı), krom 246, 382
A42516 Sento banyo bataryası, krom 297
A42519 Sento bide bataryası 
 (sifon kumandalı), krom 296
A42521 Sento lavabo bataryası, krom 295
A42523 Sento lavabo bataryası (yüksek), krom 295
A42524 Sento lavabo bataryası (döner borulu), krom 296
A42525 Sento banyo bataryası (silindir), krom 297
A42526 Sento duş bataryası, krom 297
A42529 Suit L küvet bataryası (4 delikli), krom 285
A4252923 Suit L küvet bataryası (4 delikli), altın 285
A42530 X-Line küvet bataryası (4 delikli), krom 311
A4253023 X-Line küvet bataryası (4 delikli), altın 311
A42531 Q-Line küvet bataryası (4 delikli), krom 303
A42532 Fold S lavabo bataryası, krom 340
A42534 Fold S lavabo bataryası (döner borulu), krom 340
A42535 Fold S banyo bataryası, krom 340
A42536 Fold S ankastre banyo bataryası 
 (sıva üstü grubu), krom 340
A42538 Fold S ankastre duş bataryası 
 (sıva üstü grubu), krom 341
A42539 Sento ankastre lavabo bataryası 
 (sıva üstü grubu), krom 296
A42540 Axe S, Dynamic S, Fold S, Solid S 
 çıkış ucu, krom 335, 338, 342, 
  346, 382
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A42541 Axe S, Dynamic S, Fold S, Solid S 
 çıkış ucu (el duşu çıkışlı), krom 334, 338, 341, 
  346, 384
A42542 Dynamic S lavabo bataryası 
 (döner borulu), krom 336
A42543 Axe S lavabo bataryası (döner borulu), krom 332
A45109 Plastik lavabo sifonu seti 399
A45110 Plastik lavabo sifonu seti 399
A45117 Lavabo/eviye sifonu (P tipi), krom 397
A45118 Lavabo sifonu (P tipi), krom 396
A45122 Lavabo/eviye sifonu (T tipi), krom 397
A45123 Lavabo sifonu (T tipi), krom 396
A4512323  Lavabo sifonu (T tipi), altın 396
A4512326 Lavabo sifonu (T tipi), bakır 396
A45133 Lavabo sifonu (Z tipi), krom 396
A45137 Lavabo yuvarlak süzgeci (sabit), krom 398
A45145 Lavabo yuvarlak süzgeci (sabit), krom 398
A45148 Lavabo yuvarlak süzgeci 
 universal (sabit), krom 398
A4514823  Lavabo yuvarlak süzgeci 
 universal (sabit), altın 398
A4514826 Lavabo yuvarlak süzgeci 
 universal (sabit), bakır 398
A45149 Lavabo yuvarlak süzgeci 
 universal (basmalı), krom 398
A4514923 Lavabo yuvarlak süzgeci 
 universal (basmalı), altın 398
A4514926 Lavabo yuvarlak süzgeci 
 universal (basmalı), bakır 398
A45151 Lavabo sifonu (P tipi), krom 397
A45154 Lavabo sifonu seti (T tipi), krom 396
A45200 Filtreli ara musluk, krom 389
A45206 Ara musluk, krom 391
A45214 Ara musluk, krom 390
A45223 Ankastre el duşu çıkışı, krom 394
A45225 Filtreli ara musluk, krom 389
A45228 Filtreli çamaşır musluğu, krom 392
A45230 Juno Classic ara musluk, krom 267, 390
A45231 Juno Crystals from Swarovski ara musluk, krom 263, 390
A4523123 Juno Crystals from Swarovski ara musluk, altın 263, 390
A45232  Ara musluk, krom 390
A45233 Ankastre el duşu çıkışı, krom 394
A45234 Filtreli ara musluk, krom 389
A45235 Ara musluk, krom 391
A45236 Filtreli ara musluk, krom 389
A45237 Ara musluk, krom 391
A45245 Filtreli ara musluk (çift çıkışlı), krom 389
A45534 Taharet duşu, krom 393
A4553423 Taharet duşu, altın 393
A45704 Taharet duflu, krom 393
A45705 Taharet duşu, krom 393
A46001 Krom uzatma (1.0 cm) 400
A46002 Krom uzatma (1.5 cm) 400
A46003 Krom uzatma (2.0 cm) 400
A46004 Krom uzatma (2.5 cm) 400
A46005 Krom uzatma (3.0 cm) 400
A46006 Krom uzatma (4.0 cm) 400
A46007 Krom uzatma (5.0 cm) 400
A47012STA  AquaMed lavabo bataryası, krom 367
A47015 AquaHeat RS1 termostatik 
 banyo bataryası, krom 349
A47016 AquaHeat RS1 duş bataryası, krom 351

A47020 AquaSee ankastre fotoselli lavabo bataryası 
 (pilli-tek su girişli), krom 362
A47020STA AquaSee ankastre fotoselli lavabo bataryası 
 (pilli-tek su girişli), krom 362
A47021  AquaSee ankastre fotoselli lavabo bataryası 
 (elektrikli-tek su girişli), krom 362
A47021STA  AquaSee ankastre fotoselli lavabo bataryası 
 (elektrikli-tek su girişli), krom 362
A47024 Aquaheat R2 Ankastre banyo/duş bataryası 
 (3 yollu yönlendirici), krom 352
A47025 Aquaheat R2 Ankastre banyo/duş bataryası 
 (2 yollu yönlendirici), krom 353
A47026 Aquaheat R2 Ankastre duş bataryası 
 (1 yollu yönlendirici), krom 353
A47027  Oransal valf, krom 393
A47043 AquaSee ankastre fotoselli lavabo bataryası 
 (pilli-çift su girişli), krom 361
A47043STA  AquaSee ankastre fotoselli lavabo bataryası 
 (pilli-çift su girişli), krom 361
A47046 AquaSee ankastre fotoselli lavabo bataryası 
 (elektrikli-çift su girişli), krom 361
A47046STA AquaSee ankastre fotoselli lavabo bataryası 
 (elektrikli-çift su girişli), krom 361
A47055 AquaHeat RH1 duş bataryası, krom 351
A47056 AquaHeat RS2 duş bataryası, krom 350
A47059 AquaTouch Zaman ayarlı lavabo bataryası, krom 366
A47059STA  AquaTouch Zaman ayarlı lavabo bataryası, krom 366
A47060 AquaSee yeni MOD fotoselli lavabo bataryası 
 (elektrikli-çift su girişli), krom 358
A47061 AquaSee yeni MOD fotoselli lavabo bataryası 
 (pilli-çift su girişli), krom 358
A47062 AquaSee yeni MOD fotoselli lavabo bataryası 
 (elektrikli-tek su girişli), krom 358
A47063 AquaSee yeni MOD fotoselli lavabo bataryası 
 (pilli-tek su girişli), krom 358
A47064 AquaSee MOD fotoselli lavabo bataryası 
 (elektrikli-çift su girişli-yüksek), krom 359
A47065 AquaSee MOD fotoselli lavabo bataryası 
 (pilli-çift su girişli-yüksek), krom 359
A47068STA AquaSee T4 fotoselli lavabo bataryası 
 (elektrikli-çift su girişli), krom 359
A47076 AquaSee T4 fotoselli lavabo bataryası 
 (şelale-elektrikli-çift su girişli), krom 360
A47077 AquaSee T4 fotoselli lavabo bataryası 
 (şelale-pilli-çift su girişli), krom 360
A47078 AquaSee T4 fotoselli lavabo bataryası 
 (şelale-elektrikli-tek su girişli), krom 360
A47079 AquaSee T4 fotoselli lavabo bataryası 
 (şelale-pilli-tek su girişli), krom 360
A47080  AquaSee T4 fotoselli lavabo bataryası 
 (şelale-elektrikli-çift su girişli-yüksek), krom 361
A47081 AquaSee T4 fotoselli lavabo bataryası 
 (şelale-pilli-çift su girişli-yüksek), krom 361
A47084 Nest Trendy termostatik duş bataryası, krom 255, 349
A47093 Nest Trendy banyo bataryası 
 (dijital göstergeli), krom 255
A47097 X-Line termostatik banyo bataryası, krom 310
A47097 AquaHeat X-Line termostatik 
 banyo bataryası, krom 348
A47098 X-Line termostatik duş bataryası, krom 311
A47098 AquaHeat X-Line termostatik 
 duş bataryası (cool touch), krom 349
A47099 Nest Trendy termostatik banyo bataryası, krom 255



• Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.Ş’nin ürünler ve teknik detaylarında değişiklik yapma hakkı saklıdır. 

1177

Kod   Açıklama   Sayfa No Kod   Açıklama   Sayfa No

Armatürler ve Banyo Aksesuarları

Fiyat Kataloğu / 2018

A47099 AquaHeat Nest Trendy termostatik 
 banyo bataryası, krom 348
A47100STA AquaSee Nature fotoselli lavabo bataryası 
 (elektrikli-çift su girişli), krom 362
A47101 AquaSee Nature fotoselli lavabo bataryası 
 (pilli-çift su girişli), krom 362
A47102 AquaSee Nature fotoselli lavabo bataryası 
 (elektrikli-tek su girişli), krom 363
A47103 AquaSee Nature fotoselli lavabo bataryası 
 (pilli-tek su girişli), krom 363
A47104 AquaSee Wing fotoselli lavabo bataryası 
 (elektrikli-çift su girişli), krom 363
A47104STA AquaSee Wing fotoselli lavabo bataryası 
 (elektrikli-çift su girişli), krom 363
A47104TPL AquaSee Wing fotoselli lavabo bataryası 
 (powerbox uyumlu-çift su girişli), krom 364
A47105 AquaSee Wing fotoselli lavabo bataryası 
 (pilli-çift su girişli), krom 363
A47105STA AquaSee Wing fotoselli lavabo bataryası 
 (pilli-çift su girişli), krom 363
A47106  AquaSee Wing fotoselli lavabo bataryası 
 (elektrikli-tek su girişli), krom 364
A47106STA AquaSee Wing fotoselli lavabo bataryası 
 (elektrikli-tek su girişli), krom 364
A47106TPL AquaSee Wing fotoselli lavabo bataryası 
 (powerbox uyumlu-tek su girişli), krom 365
A47107 AquaSee Wing fotoselli lavabo bataryası 
 (pilli-tek su girişli), krom 364
A47107STA AquaSee Wing fotoselli lavabo bataryası 
 (pilli-tek su girişli), krom 364
A47157 AquaHeat RS3 banyo bataryası, krom 349
A47158 AquaHeat RS3 duş bataryası, krom 350
A47159 AquaHeat SS3 banyo bataryası, krom 348
A47160 AquaHeat SS3 duş bataryası, krom 350
A47162 İstanbul lavabo bataryası (AquaTouch), krom 236
A47162 AquaTouch Istanbul lavabo bataryası, krom 366
A47163 Aquaheat S2 Ankastre banyo/duş bataryası 
 (2 yollu yönlendirici), krom 352
A47164 AquaHeat S2 Ankastre banyo/duş bataryası 
 (3 yollu yönlendirici), krom 352
A47165 AquaSee powerbox güç kaynağı 365
A47168 AquaHeat RS1 Duş kolonu seti, krom 351

DUŞ SİSTEMLERİ
A40649 Ankastre el duşu çıkışı, krom 422
A40695 Ankastre 3 yollu yönlendirici 
 (sıva altı grubu), krom 423
A40696 Ankastre 3 yollu yönlendirici 
 (sıva üstü grubu), krom 423
A41656 Ankastre 2 yollu yönlendirici, krom 423
A41657 Ankastre 3 yollu yönlendirici, krom 423
A41840 Ankastre 3 yollu yönlendirici, krom 423
A45223 Ankastre el duşu çıkışı, krom 422
A45233 Ankastre el duşu çıkışı, krom 422
A45522 Su jeti, krom 414
A45538 Style X 1F sürgülü el duşu takımı, krom 426
A45539 Style X el duşu takımı, krom 417
A45543 Pure el duşu takımı, krom 417
A45544 Pure 1F sürgülü el duşu takımı, krom 425
A45549 T4 2F el duşu takımı, krom 416
A45550 T4 2F sürgülü el duşu takımı, krom 424
A45597 System Rain LS25 duş kolonu, krom 406
A45598 System Rain LH21 duş kolonu, krom 405

A45610 Q-Line 1F sürgülü el duşu takımı, krom 425
A45611 System Rain LS30 duş kolonu, krom 404
A45621 Lite LS duş başlığı (tavandan)-500 mm, krom 410
A4562323 Vita el duşu takımı, altın 416
A4562723STA Shine Round el duşu takımı, altın 418
A45627STA Shine Round el duşu takımı, krom 418
A45628STA Shine Round 3F sürgülü el duşu takımı, krom  427
A45629STA Shine Square el duşu takımı, krom 418
A45630STA Shine Square 3F sürgülü el duşu takımı, krom  427
A4563123STA Shine Round duş başlığı, altın 412
A45631STA Shine Round duş başlığı, krom 412
A45632STA Shine Square duş başlığı, krom 412
A45634 Therapy 5F duş başlığı, krom 413
A45635 Solo C duş başlığı, krom 414
A45638 Vichy XL duş başlığı, krom 411
A45640STA Lite duş başlığı, krom 412
A45645 Lite LS duş başlığı-400mm, krom 410
A45646 Lite LC duş başlığı-400 mm, krom 410
A4564623 Lite LC duş başlığı-400 mm, altın 410
A45649 Tavandan dirsek (kısa), krom 415
A4564923 Tavandan dirsek (kısa), altın 415
A45650 Tavandan dirsek (uzun), krom 415
A4565023 Tavandan dirsek (uzun), altın 415
A45651 Duvardan dirsek (uzun), krom 415
A4565123 Duvardan dirsek (uzun), altın 415
A45652 Duvardan dirsek (uzun), krom 415
A45653 Duvardan dirsek (kısa), krom 415
A45654 Samba 5F el duşu takımı, krom 418
A45655 Samba 5F sürgülü el duşu takımı, krom 426
A45657 Elegance duş kolonu, krom 403
A4565723 Elegance duş kolonu, altın 403
A45658 Elegance el duşu takımı, krom 417
A4565823 Elegance el duşu takımı, altın 417
A45659 Elegance duş başlığı, krom 408
A4565923 Elegance duş başlığı, altın 408
A45673 Lite LS duş başlığı-300 mm, krom 411
A45674 Lite LC duş başlığı-300 mm, krom 411
A4567423 Lite LC duş başlığı-300 mm, altın 411
A45675 Solo C el duşu takımı, krom 421
A45676 Solo C sürgülü el duşu takımı, krom 432
A45677STA Slim 3F el duşu takımı, krom 420
A45678STA Slim 3F sürgülü el duşu takımı, krom 431
A45679STA Samba 3F el duşu takımı, krom 420
A45680STA Samba 3F sürgülü el duşu takımı, krom 430
A45681 Cozy 5F el duşu takımı, krom 420
A45682 Cozy 5F sürgülü el duşu takımı, krom 429
A45683 Sense el duşu takımı, krom 419
A45684 Sense 1F sürgülü el duşu takımı, krom 429
A45687 Lite LS ankastre duş başlığı-300 mm, krom 409
A45688 Lite LC ankastre duş başlığı-300 mm, krom 409
A45689 Su jeti, krom 414
A45690 Master Slot 3f el duşu takımı 419
A45691 Master Slot 3F sürgülü el duşu takımı, krom 430
A45692 Master 1F el duşu takımı 421
A45693 Master 1F sürgülü el duşu takımı, krom 432
A45694 Compact 3F el duşu takımı 421
A45695 Compact 3F sürgülü el duşu takımı, krom 431
A45696 Nano 1F el duşu, krom 422
A45699 Shine Square duş kolonu, krom 405
A45700 Lite LC duş kolonu, krom 404
A45701 Shine Round duş kolonu, krom 406
A4570223 Shine Round 3F sürgülü el duşu takımı, altın 428
A45707STA Rain Q duş başlığı,krom 413
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A45708STA Rain L duş başlığı,krom 413
A45709 Ankastre su jeti,krom 414
A45710 Sticx el duşu takımı,krom 419
A45711 Sticx sürgülü el duşu takımı,krom 428
A45712 Strato 2F duş başlığı,krom 407
A45715 Cascata duş başlığı,krom 407
A45719 Sabit askı,krom 422
A47168 AquaHeat RS1 duş kolonu seti,krom 403
A48006 İstanbul duş başlığı (duvardan), krom 408
A48013 İstanbul sürgülü el duşu takımı, krom 424
A48015 Istanbul el duşu takımı, krom 416
A48023 İstanbul duş başlığı (tavandan), krom 408

AKSESUARLAR 
A43011 Artepan radyatör valfi (köşe), krom 491
A44005 Q-Line ayna (dikey) 550x700 mm 469
A44005 Ayna (dikey) 550x700 mm 490
A44009 Arkitekta makyaj traş aynası, krom 486
A44010 Arkitekta makyaj traş aynası (ledli), krom 486
A44012 Arkitekta çöp kovası (yavaş kapanır)-(4,5 litre) 487
A44017 Arkitekta çöp kovası (20 litre) 
 yavaş kapanır, paslanmaz çelik 487
A44042 Arkitekta malzemelik, krom 483
A44047 Arkitekta ankastre sıvı sabunluk, krom 478
A44048 Arkitekta çöp kovası (3 litre), 
 parlak paslanmaz çelik 488
A44051 Arkitekta Köşe malzemelik (ikili) 484
A44052 Arkitekta malzemelik, krom 484
A4405223 Arkitekta malzemelik, altın 484
A44053 Arkitekta malzemelik (ikili), krom 483
A44054 Arkitekta çöp kovası (3 litre), 
 parlak paslanmaz çelik 487
A44055 Arkitekta çöp kovası (5 litre), 
 parlak paslanmaz çelik 487
A44056 Arkitekta çöp kovası (12 litre), 
 parlak paslanmaz çelik 487
A44066 Arkitekta çöp kovası (5 litre), 
 parlak paslanmaz çelik 488
A44081 Arkitekta askı (ikili), krom 480
A44168 Projekta uzun havluluk 448
A44169 Projekta uzun havluluk (ikili) 448
A44170 Projekta havlu rafı 449
A44171 Projekta sıvı sabunluk 448
A44172 Projekta diş fırçalığı 448
A44173 Projekta tuvalet fırçalığı 450
A44174 Projekta askı 450
A44175 Projekta tuvalet kağıtlığı 450
A44185 Projekta süngerlik (tekli, duvardan) 451
A44186 Projekta süngerlik (ikili, duvardan) 451
A44187 Projekta köşe malzemelik (tekli, duvardan) 452
A44188 Projekta köşe malzemelik (ikili, duvardan) 452
A44189 Projekta süngerlik camdan (ikili, askılı) 452
A44190 Projekta süngerlik (tekli, silecekli) 451
A44200 Projekta köşe malzemelik (tekli, silecekli) 452
A44225  Arkitekta havlu rafı, 214x668x210 mm, 
 pirinç üzeri krom kaplama 478
A44228 Arkitekta tuvalet kağıtlığı, 
 parlak paslanmaz çelik 480
A44240 Juno Crystals sabunluk, krom 443
A4424023 Juno Crystals sabunluk, altın 443
A44241 Juno Crystals tuvalet fırçalığı, krom 444
A4424123 Juno Crystals tuvalet fırçalığı, altın 444
A44242 Juno Crystals uzun havluluk, krom 443

A4424223 Juno Crystals uzun havluluk, altın 443
A44243 Juno Crystals halka havluluk, krom 443
A4424323 Juno Crystals halka havluluk, altın 443
A44244 Juno Crystals askı (ikili), krom 443
A4424423 Juno Crystals askı (ikili), altın 443
A44245 Juno Crystals tuvalet kağıtlığı/yedek 
 tuvalet kağıtlığı, krom 444
A4424523 Juno Crystals tuvalet kağıtlığı/yedek 
 tuvalet kağıtlığı, altın 444
A44246 Juno Crystals tuvalet kağıtlığı (kapaklı), krom 444
A4424623 Juno Crystals tuvalet kağıtlığı (kapaklı), altın 444
A44247 Juno Crystals diş fırçalığı, krom 443
A4424723 Juno Crystals diş fırçalığı, altın 443
A44248 Arkitekta süngerlik, krom 483
A4424823 Arkitekta süngerlik, altın 483
A4424923 Arkitekta tuvalet fırçalığı (yerden), altın 482
A44265 Projekta cama monte havluluk 449
A44266 Projekta cama monte havluluk 
 bağlantı parçası 449
A44267 Projekta cama monte havluluk arka kapak 449
A44268 Projekta cama monte askı 450
A44269 Projekta köşe tutma barı 453
A44272 Arkitekta tuvalet kağıtlığı/yedek 
 tuvalet kağıtlığı, krom 481
A44276 Arkitekta uzun havluluk (330 mm), krom 478
A44277 Arkitekta uzun havluluk (475 mm), krom 478
A44284 Arkitekta kağıt havluluk, krom 479
A44285 Arkitekta ankastre sıvı sabunluk, krom 477
A44287 Arkitekta tuvalet fırçalığı, 
 parlak paslanmaz çelik 482
A44294 Arkitekta tuvalet fırçalığı (yerden), 
 parlak paslanmaz çelik 482
A44295 Projekta banyo tepsisi 453
A44296 Projekta sıvı sabunluk 448
A44298 Projekta tuvalet fırçalığı (yerden) 451
A44332 Ilia sıvı sabunluk, krom 465
A44333 Arkitekta sıvı sabunluk, krom 477
A44340  Arkitekta havlu rafı, krom, 
 215x610x115 mm, pirinç üzeri krom kaplama 479
A4434023 Arkitekta havlu rafı, altın, 
 215x610x115 mm, pirinç üzeri krom kaplama 479
A44341 Arkitekta klozet kapağı örtülüğü 489
A44342 Arkitekta hijyenik torba dispanseri 489
A44351 Arkitekta kağıt dispenser, paslanmaz çelik 486
A44367 Arkitekta sıvı sabunluk (tezgah üzeri), 
 parlak paslanmaz çelik 477
A44370 Arkitekta sıvı sabunluk, 
 parlak paslanmaz çelik 477
A44373 Arkitekta havlu rafı, 
 252x570x140 mm, pirinç üzeri krom kaplama 479
A44374 Arkitekta tutunma barı (süngerlikli), krom 485
A44375 Arkitekta tutunma barı, krom 485
A4437523 Arkitekta tutunma barı, altın 485
A44376 Arkitekta tutunma barı, krom 485
A44377 Arkitekta çamaşır ipi, parlak paslanmaz çelik 486
A44378 Arkitekta malzemelik, krom 483
A44380 Arkitekta köşe malzemelik, krom 484
A4438023 Arkitekta köşe malzemelik, altın 484
A44381 Arkitekta tuvalet kağıtlığı, paslanmaz çelik 480
A44382 Arkitekta tuvalet fırçalığı (kare) 482
A44383 Ilia diş fırçalığı, krom 465
A44384 Ilia tuvalet fırçalığı, krom 466
A44385 Ilia katı sabunluk, krom 465
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A44390 Ilia tuvalet kağıtlığı (kapaklı), krom 466
A44391 Ilia askı (ikili), krom 466
A44392 Ilia uzun havluluk, krom 465
A44394 Ilia halka havluluk, krom 465
A44399 Ilia tuvalet kağıtlığı / yedek tuvalet 
 kağıtlığı, krom 466
A44415 Arkitekta ankastre tuvalet kağıtlığı (tekli), 
 paslanmaz çelik 481
A44416 Arkitekta ankastre tuvalet kağıtlığı (ikili yatay), 
 paslanmaz çelik 481
A44418 Juno Classic sabunluk, krom 463
A4441823 Juno Classic sabunluk, altın 463
A4441826 Juno Classic sabunluk, bakır 463
A44419 Juno Classic diş fırçalığı, krom 463
A4441923 Juno Classic diş fırçalığı, altın 463
A4441926 Juno Classic diş fırçalığı, bakır 463
A44420 Juno Classic halka havluluk, krom 463
A4442023 Juno Classic halka havluluk, altın 463
A4442026 Juno Classic halka havluluk, bakır 463
A44421 Juno Classic uzun havluluk, krom 463
A4442123 Juno Classic uzun havluluk, altın 463
A4442126 Juno Classic uzun havluluk, bakır 463
A44422 Juno Classic tuvalet kağıtlığı (kapaklı), krom 464
A4442223 Juno Classic tuvalet kağıtlığı (kapaklı), altın 464
A4442226 Juno Classic tuvalet kağıtlığı (kapaklı), bakır 464
A44423 Juno Classic askı (ikili), krom 464
A4442323 Juno Classic askı (ikili), altın 464
A4442326 Juno Classic askı (ikili), bakır 464
A44424 Juno Classic tuvalet fırçalığı, krom 464
A4442423 Juno Classic tuvalet fırçalığı, altın 464
A4442426 Juno Classic tuvalet fırçalığı, bakır 464
A44425 Juno Classic yedek tuvalet kağıtlığı, krom 464
A4442523 Juno Classic yedek tuvalet kağıtlığı, altın 464
A4442526 Juno Classic yedek tuvalet kağıtlığı, bakır 464
A44426 Diagon diş fırçalığı, krom 454
A44427 Diagon sıvı sabunluk, krom 454
A44428 Diagon sabunluk, krom 454
A44430 Diagon askı (ikili), krom 455
A44432 Diagon uzun havluluk, krom 455
A44434 Diagon halka havluluk, krom 454
A44435 Diagon tuvalet kağıtlığı, krom 456
A44436 Diagon tuvalet kağıtlığı (ikili), krom 455
A44437 Diagon tuvalet fırçalığı, krom 456
A44442 Diagon etajer+tuvalet kağıtlığı, krom 456
A44443 Diagon etajer+ikili tuvalet kağıtlığı, krom 455
A44491 Somnia halka havluluk, krom 457
A44492 Somnia uzun havluluk, krom 458
A44493 Somnia askı (tekli), krom 458
A44494 Somnia tuvalet fırçalığı, krom 459
A44495 Somnia tuvalet kağıtlığı, krom 459
A44496 Somnia tuvalet kağıtlığı (kapaklı), krom 458
A44497 Somnia diş fırçalığı, krom 457
A44498 Somnia sabunluk, krom 457
A44499 Somnia sıvı sabunluk, krom 457
A44500 Somnia askı (ikili), krom 458
A44505 Arkitekta sıvı sabunluk, paslanmaz çelik 477
A44571 Matrix sabunluk, krom 460
A44572 Matrix diş fırçalığı, krom 460
A44575 Matrix diş fırçalığı, krom 460
A44576 Matrix sabunluk, krom 460
A44577 Matrix halka havluluk, krom 461
A44578 Matrix uzun havluluk, krom 461
A44579 Matrix havluluk (ikili döner), krom 461

A44580 Matrix tuvalet kağıtlığı (kapaklı), krom 462
A44581 Matrix tuvalet kağıtlığı (ikili), krom 462
A44582 Matrix tuvalet fırçalığı, krom 462
A44583 Matrix sıvı sabunluk, krom 461
A44584 Matrix askı (ikili), krom 462
A44588 Matrix sıvı sabunluk (tezgah üzeri), krom 461
A44613 Nest Trendy diş fırçalığı, krom 445
A44614 Nest Trendy diş fırçalığı (tezgah üzeri), krom 445
A44615 Nest Trendy sıvı sabunluk, krom 445
A44616 Nest Trendy sıvı sabunluk (tezgah üzeri), krom 445
A44617 Nest Trendy halka havluluk, krom 446
A44618 Nest Trendy uzun havluluk, krom 446
A44619 Nest Trendy askı (tekli), krom 446
A44620 Nest Trendy tuvalet kağıtlığı (kapaklı), krom 446
A44621 Nest Trendy tuvalet kağıtlığı, krom 447
A44622 Nest Trendy tuvalet kağıtlığı (ikili), krom 447
A44623 Nest Trendy tuvalet fırçalığı (duvardan), krom 447
A44624 Nest Trendy tuvalet fırçalığı (yerden), krom 447
A44776 Minimax etajer, krom 470
A44777 Minimax sabunluk, krom 470
A44780 Minimax diş fırçalığı, krom 470
A44783 Minimax halka havluluk, krom 470
A44784 Minimax uzun havluluk, krom 470
A44787 Minimax askı (tekli), krom 471
A44788 Minimax tuvalet kağıtlığı (kapaklı), krom 471
A44789 Minimax tuvalet kağıtlığı/yedek 
 tuvalet kağıtlığı, krom 471
A44790 Minimax tuvalet fırçalığı, krom 472
A44794 Minimax uzun havluluk, krom 471
A44796 Minimax tuvalet kağıtlığı, krom 471
A44845 Artepan düz formlu 500x770 mm, krom 491
A44846 Artepan düz formlu 500x1150 mm, krom 491
A44849 Artepan düz formlu 600x1150 mm, krom 491
A44851 Artepan oval formlu 500x770 mm, krom 491
A44852 Artepan oval formlu 500x1150 mm, krom 491
A44855 Artepan oval formlu 600x1150 mm, krom 491
A44870 Eternity totem, krom 442
A4487023 Eternity totem, altın 442
A44871 Eternity uzun havluluk, krom 439
A4487123 Eternity uzun havluluk, altın 439
A4487257 Eternity diş fırçalığı (Beyaz), krom 439
A4487258 Eternity diş fırçalığı (Siyah), krom 439
A4487264 Eternity diş fırçalığı (Siyah), altın 439
A44873 Eternity tuvalet kağıtlığı, krom 440
A4487323 Eternity tuvalet kağıtlığı, altın 440
A4487457 Eternity tuvalet fırçalığı (Beyaz), krom 441
A4487458 Eternity tuvalet fırçalığı (Siyah), krom 441
A4487464 Eternity tuvalet fırçalığı (Siyah), altın 441
A4487557 Eternity çöp kovası (Beyaz), krom 442
A4487558 Eternity çöp kovası (Siyah), krom 442
A4487564 Eternity çöp kovası (Siyah), altın 442
A4487657 Eternity sıvı sabunluk (Beyaz), krom 439
A4487658 Eternity sıvı sabunluk (Siyah), krom 439
A4487664 Eternity sıvı sabunluk (Siyah), altın 439
A44877 Eternity kısa havluluk, krom 439
A4487723 Eternity kısa havluluk, altın 439
A44878 Eternity uzun havluluk, krom 440
A4487823 Eternity uzun havluluk, altın 440
A44879 Eternity etajerli uzun havluluk, krom 440
A4487923 Eternity etajerli uzun havluluk, altın 440
A44880 Eternity orta kare askı, krom 441
A4488023 Eternity orta kare askı, altın 441
A44881 Eternity büyük kare askı, krom 441
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A4488123 Eternity büyük kare askı, altın 441
A44882 Eternity etajer, krom 440
A4488223 Eternity etajer, altın 440
A44883 Eternity küçük kanca askı, krom 441
A4488323 Eternity küçük kanca askı, altın 441
A44924 Marin aksesuar seti (6 parça) 474
A44937 Marin ayna 400x600 mm 475
A44937 Ayna 400x600 mm 490
A44940 Marin etajer, krom 473
A44941 Marin sabunluk, krom 473
A44942 Marin diş fırçalığı, krom 473
A44943 Marin halka havluluk, krom 473
A44944 Marin uzun havluluk, krom 473
A44945  Marin tuvalet kağıtlığı (kapaklı), krom 474
A44946 Marin tuvalet kağıtlığı, krom 474
A44947 Marin askı (ikili), krom 474
A44948 Marin tuvalet fırçalığı, krom 474
A44949 Marin aksesuar seti (7 parça) 475
A44965 Easy aksesuar seti (7 parça) 476
A44967 Easy aksesuar seti (5 parça) 476
A44968 Arkitekta kapaklı tuvalet kağıtlığı+yedeklik, krom 481
A44970 Arkitekta kağıt havluluk+çöp kovası, paslanmaz çelik 488
A44971 Arkitekta tuvalet kağıtlığı (yuvarlak), paslanmaz çelik 480
A44991 Q-Line etajer, krom 467
A44992 Q-Line sabunluk, krom 467
A44993 Q-Line diş fırçalığı, krom 467
A44994 Q-Line halka havluluk, krom 467
A44995 Q-Line uzun havluluk, krom 467
A44996 Q-Line tuvalet kağıtlığı (kapaklı), krom 468
A44997 Q-Line tuvalet kağıtlığı, krom 468
A44998 Q-Line askı (tekli), krom 468
A44999 Q-Line tuvalet fırçalığı, krom 468
A48001 İstanbul tuvalet kağıtlığı (tekli), krom 437
A4800123 İstanbul tuvalet kağıtlığı (tekli), altın 437
A48003 İstanbul askı (tekli), krom 437
A4800323 İstanbul askı (tekli), altın 437
A48004 İstanbul sabunluk, krom 436
A4800423 İstanbul sabunluk, altın 436
A48008 İstanbul halka havluluk, krom 436
A4800823 İstanbul halka havluluk, altın 436
A48010 İstanbul uzun havluluk, krom 436
A4801023 İstanbul uzun havluluk, altın 436
A48012 İstanbul askı (çoklu), krom 437
A4801223 İstanbul askı (çoklu), altın 437
A48016 İstanbul tuvalet kağıtlığı (ikili), krom 437
A4801623 İstanbul tuvalet kağıtlığı (ikili), altın 437
A48017 İstanbul diş fırçalığı, krom 436
A4801723 İstanbul diş fırçalığı, altın 436
A48048 İstanbul tuvalet fırçalığı (yerden) 438
A4804823 İstanbul tuvalet fırçalığı (yerden) 438



    

Ürünlerimizin doğru ve kaliteli montajı için lütfen
Danışma Hattı’ndan yetkili servislerimize başvurunuz.

DANIŞMA HATTI: 0850 311 70 70
facebook.com/VitrATurkiye | twitter.com/VitrATurkiye

Nisan 2018
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