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ISVEA

Isvea’nın Özü

esperianza

rigenerato
con Sensi
Duyularınızın yeniden uyanışını hissedin...
Yeniden uyanışı temsil eden Zümrüd-ü Anka
sembolü ile bambaşka bir banyo deneyimi
yaşatmayı hedefleyen marka: ISVEA
Markanın tasarım felsefesinin özünde çağdaş estetik
duyusu ile güçlü, özgün ve rafine bir kimlik yaratma
anlayışı bulunuyor.

ISVEA
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ISVEA

İtalyan Markası

L’architettura

Italiana

del Bagno

Banyoda İtalyan mimarisi, 1962’den
günümüze...
Isvea, 1962 yılında Angelucci ailesi tarafından
Roma’ya 200 km uzaklıkta Sant’Eusanio Del Sangro
yakınlarında, İtalya’nın 7. vitrifiye seramik fabrikası
olarak kurulmuştur.
Vitrifiye seramik alanında dünyanın önde gelen ülkesi
olan İtalya’da, karakteristik bir İtalyan üreticisi olarak
faaliyetlerini yürüten ve özellikle Güney İtalya’da
yaygın bir marka olan Isvea, pazarda ilk 10 üretici
arasında yer almıştır.

ISVEA
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ÖDÜLLER

TASARIMCILAR

ETTORE GIORDANO

SIMONE VALSECCHI

SABRINA SELLI

NATIVITA DESIGN HOUSE

www.ettoregiordano.com

www.sabrinaselli.com

GENESIS RESEARCH & DESIGN
www.gdsgenesis.com

www.simonevalsecchi.com

SEVİL ACAR

www.sevilacar.com

YA TASARIM

OMC2 DESIGN STUDIOS

www.yatasarim.com

ART.LAB

ISVEA

www.pangrazi.it

www.nativitamilano.com

www.artlabitaly.com
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EMANUELE PANGRAZI

www.omcdesign.com

İtalyan Tasarım Kültürü

Oltre il

design
l’eccellenza
Mükemmelin ötesinde tasarımlar...
Moda ve tasarım denilince akla gelen ilk ülke
olan İtalya’da doğan ISVEA ürünleri, ülkenin
başarılı tasarımcıları ve tasarım stüdyolarının
imzalarını taşıyor.
Isvea ürünlerindeki mükemmel tasarım
anlayışı, uluslararası prestijli tasarım ödülleri
ile tescilleniyor.

ISVEA
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50’den fazla ülkeye ihracat
Isvea, uluslararası birçok pazarda
faaliyet göstermekte ve Isvea
ürünlerinin yüksek talep gördüğü
önemli yeni pazarlarda büyüme
politikasını devam ettirmektedir.
Isvea; ürünlerinin kalitesinden hiçbir
zaman ödün vermeden, pazarların
farklı ihtiyaçlarına göre tasarımlarını
uyarlamaktadır. Isvea’nın tasarım ve
kaliteye verdiği önem, uluslararası
pazarlarda İtalyan markasının
temsilcisi olmasına olanak sağlayan
müşterilerle ilişki ağı kurmasına
yardımcı olmaktadır.
Isvea, üretim gücünün de katkısıyla,
iyi tasarlanmış, yenilikçi ürünler
sunarak 50’den fazla ülkeye ihracat
yapmakta ve her geçen gün
küresel pazar payını arttırmaktadır.
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ISVEA

İhracat

ISVEA
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ALIŞVERİŞ MERKEZİ
HASTANE

OFİS

HOTEL
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ISVEA

Referanslar
Isvea, 1962 yılından bu yana, geniş
ürün yelpazesi ve seçkin hizmetler
sunarak müşteri ilişkilerini her
zaman ön planda tutmuştur.
Isvea’nın yeni ürünler geliştirmeye
olan sürekli bağlılığı; farklı ihtiyaçlar
için farklı çözümler üretmeye
olanak sağlayan yenilikçi fikirlerle
sonuçlanmaktadır.
Tasarım odaklı bir marka olan
Isvea’nın sunduğu ürünler tarz ve
kalite açısından farklılaşmaktadır.
Farklı ihtiyaçlara göre sunulan ürün
çeşitliliği, Isvea’yı daha da tercih
edilir kılmaktadır.

OKUL
KAMU BİNALARI
HAVAALANI

ISVEA
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Şirket Profili
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ISVEA

100,000 m2 Kapalı
200,000 m² Açık
Üretim Alanları

1200’e Yakın Çalışan
Sayısı

Yıllık 2 Milyon
Vitrifiye Seramik
Üretimi

Yıllık 100 Bin/ Modül
Dolap Üretimi

Yıllık 600 Bin/ Adet
Kapak Üretimi

Armatür

Gömme Rezervuar

50’den Fazla Ülkeye
İhracat

1000’e Yakın Ürün
Çeşililiği

Isvea somut ve hızlı büyüme
sağlayan teknolojik verimlilik ve
insan kaynağına önemli miktarda
yatırım yapmaya özen gösterir.
Isvea, sektöründe yenilikçi ve
verimli olmasına olanak sağlayacak
yatırımlara her zaman önem verir.
Böylece; kendi alanında, dünya
çapında en yüksek kalitede üretim
ve hizmet sunar.
Isvea; yüksek kaliteli ürünler
üretmeye verdiği önemin yanı sıra,
geri dönüşüm ve sürdürülebilirliğe
de önem vererek çevreye her
zaman duyarlıdır.

ISVEA
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ISVEA

Fuarlar
Isvea, 1962’den bu yana kalitesinden
ödün vermeden çalışmalarını
sürdürmektedir. Uzun yıllardır var olan
ve tanınan bir İtalyan markası olarak,
gelecekte de yer almak için yoluna
aynı kararlılıkla devam etmektedir.
Tecrübesi, ekip ruhu, sahip olduğu
teknoloji, ödüllü tasarımları, kalitesi
ve hizmet anlayışı Isvea’yı başarıya
götüren yolda en büyük yardımcıları
olmuştur.

ISVEA
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Sponsorluk
Roma kökenli İtalyan Isvea, Türkiye’de
Roma dönemine ait dört antik
barajdan birisi olan Örükaya Barajı’nın
kurtarma kazılarına destek olmaktadır.
Çorum’un Alaca ilçesine bağlı Örükaya
köyünde bulunan ve kurtarma kazısı
yapılan ilk baraj olan Örükaya Barajı,
bölgenin Roma dönemi iskanına ve
su yönetimine ışık tutması açısından
önem arz etmektedir. Yaklaşık 2 bin
yıllık bir geçmişe sahip olan antik
barajın inşasında Romalı askerlerin
çalıştığı tahmin edilmektedir.
Isvea, “Örükaya Arkeolojik Kazı
ve Araştırma Projesi” kapsamında
yürütülen ve başta Kültür ve Turizm
Bakanlığı olmak üzere, Çorum Valiliği
ve Hitit Üniversitesi’nin bilimsel
danışmanlığında hayata geçen
projenin sponsoru olmanın gururunu
yaşamaktadır.
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ISVEA

#EskiRomanınİzinde

ISVEA
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ColorIsvea
Özenle seçilen colorIsvea opak renkler, banyolara yeni bir
soluk getiriyor!
İlham vermek amacıyla tasarlanan colorIsvea opak renkler,
banyolara renk katıyor. Özgün ve sıra dışı banyolar yaratmak
için oluşturulan renk paleti, sofistike tonları ile dikkat çekiyor.
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ISVEA

ISVEA
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ISVEA

ColorIsvea
Göz alıcı colorIsvea metalik renkler, banyolara estetik
şıklığı getiriyor!
Mükemmel banyolar için tasarlanan colorIsvea
metalik renkler, banyoları canlandırıyor. Göz alıcı
banyolar yaratmak için oluşturulan renk paleti çarpıcı
seçenekleriyle dikkat çekiyor.

ISVEA
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Pietra

Yalın çizgisini işlevsel ve estetik tasarım
detayları ile buluşturan Pietra, modern
tasarım anlayışına sofistike bir yorum
getiriyor.
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ISVEA

ISVEA
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Covo
Covo

Fonksiyonel ve etkileyici tasarımlı Covo,
banyolarda aranılan konfor ve şıklığı sunuyor.
Covo presents the comfort and chicness in the
bathrooms with its functional and impressive
design.
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ISVEA

Bei
Bei turns bathrooms into stylish places by combining
a strong design language with an impressive
aesthetic sense.

ISVEA
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ISVEA

Bei

Güçlü tasarım dilini etkileyici bir estetik
anlayışla birleştiren Bei, banyolara farklı bir
hava katıyor.

ISVEA
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IUM QUALI
TY
EM
PR
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ISVEA

Allegro

Yalın çizgisiyle modern mimariyi tamamlayan
Allegro, etkileyici tasarım anlayışıyla
banyolarda hayat buluyor. Ödüllü koleksiyon,
karizmatik tasarımı ve cesur yaklaşımı ile
dikkat çekiyor.

ISVEA
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DESIGN OF

ITALY
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ISVEA

Esse

Karakteristik tasarımı ile dikkat çeken Esse,
banyolarda kusursuz estetiği yakalıyor.

ISVEA
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ISVEA

Coral

Net tasarımı ile her tarza uyum sağlayan
Coral, banyolara estetik bir görünüm
kazandırıyor.

ISVEA
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ISVEA

ISVEATECH

36 SHARP&SLIM
37 ULTRAFLAT
38 RIMLESS
39 CLEARIM
40 CLEARIM PLUS
41 SMARTRIM
42 SMARTPLUS
43 MÜKEMMEL KLOZET
44 SMARTFIXPLUS
45 SMARTFIX
46 AQUAPLUS
47 SEATPLUS
48 DECORPLUS
49 STERILPLUS
50 E-MOTION
51 ANTIFOG

ISVEA
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Isvea, Sharp&Slim teknolojisine
sahip lavabolar ile daha önce
üretilemeyen incelikte seramik
tasarımlar sunarak yeni bir devri
başlatıyor.
Sadece 5 mm inceliğe sahip
Sharp&Slim lavabolar, banyolara
zarafet ve şıklık getiriyor.
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ISVEA

5mm

ultraFlat teknolojisi ile üretilen
Isvea lavabolar, seramik
tasarımlarda mükemmel incelik
sunuyor.
Banyolara estetik katan zarif
tasarımlar Isvea ile banyolarda...

ISVEA
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Isvea, rimLess teknolojisi ile, standart
klozet haznesinin iç yüzeyinde bulunan
kanalın kaldırılarak düz bir yüzey elde
edilmesi sayesinde, temizlikte kolaylık
ve bakterileri barındırmayan hijyenik bir
ortam sağlıyor.
Kanalsız tasarımlı rimLess klozetler,
bakteri ve mikrop barındırmıyor, daha
az su ve temizlik malzemesi tüketimi ile
daha kısa sürede kolay temizlik olanağı
sunuyor.
• Hijyenik
• Kolay Temizlik
• Çevre Dostu
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ISVEA

Üstün kanalsız klozet teknolojisi cleaRim;
standard kanalsız klozetlere göre daha
estetik ve şık bir görünüm sunuyor.
Uzun süreli Ar-Ge çalışmaları sonucunda
su sıçratmasını önleyen, özel olarak
geliştirilmiş hazne tasarımı sayesinde
mükemmel yıkama ve hijyen sağlıyor.
•
•
•
•
•

Estetik
Özel tasarım ve mükemmel fonksiyon
Hijyenik
Kolay Temizlik
Çevre Dostu

ISVEA

39

Isvea'nın uzun vadeli Ar-Ge çalışmalarının
mükemmel sonucu olan ayrıcalıklı
teknoloji cleaRimPlus, kolay ve hijyenik
temizlik sağlıyor.
•
•
•
•
•

Estetik
Özel tasarım ve mükemmel fonksiyon
Hijyenik
Kolay Temizlik
Çevre Dostu

• * 10VV02003 Viva asma klozet cleaRim Plus
olarak geliştirilip modifiye edildikten sonra,
kod değişikliği bildirilecektir.
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ISVEA

Isvea smartRim teknolojisi;
Absolute ve Venti klozetlerde
akıllı kanalsız tasarımı ve yıkama
fonksiyonu ile hem ekstra hijyen
hem de kolay temizlik imkanı
sağlıyor.
• Hijyenik
• Kolay Temizlik
• Çevre Dostu

ISVEA
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Isvea, birçok teknolojik özelliği bir arada
sunan akıllı klozet kapağı smartPlus
sayesinde hem hijyenik hem de konforlu
kişisel temizlik ortamı sunuyor.
•
•
•
•
•
•
•
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ISVEA

El değmeden temizlik
Suyun sıcaklığını ve yönünü
ayarlayabilme özelliği
Sıcaklığı ayarlanabilir kurutma fanı
LED aydınlatma ve ısıtmalı kapak
Akıllı tuş ve yavaş kapanma özelliği
Kolay montaj ve söküm
Düşük enerji tüketimi

İtalya’nın eşsiz tasarım gücü, smartPlus’ın
üstün teknolojisi ve rimLess’in kusursuz
hijyeni birleşerek mükemmel klozeti
oluşturuyor.

ISVEA
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Üstün klozet montaj teknolojisi smartFixPlus; standard montaj
klozetlere göre daha estetik ve şık bir görünüm sunuyor.
Uzun süreli Ar-Ge çalışmaları sonucunda; klozet kapak deliklerinden
montajı yapılabilen özel olarak geliştirilmiş montaj kiti sayesinde
smartFixPlus montajlı klozetler mükemmel görünüm ve kolay
montaj sağlıyor.
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ISVEA

smartFix teknolojisi ile klozetler şık
görünüme kavuşuyor. Özel montaj
kiti sayesinde klozetin en hızlı şekilde
monte edilmesi ile zamandan ve
işçilikten tasarruf sağlıyor...

ISVEA
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Isvea, TSE onaylı su tasarruf sistemi
aquaPlus özelliğine sahip az su tüketen
klozetleri ile hem doğaya hem de
kullanıcının bütçesine sahip çıkıyor.
aquaPlus klozetler, özel iç hazne dizaynı
sayesinde hem 6 litre yerine 4 litre su ile
tam fonksiyon yapıyor hem de etkin temizlik
sağlıyor.
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ISVEA

seatPlus, ekstra hijyen sevenler için özel olarak
tasarlandı.
seatPlus özelliği sayesinde klozet kapakları kolayca
çıkartılıp, temizlendikten sonra tekrar takılabiliyor.
Böylece hijyen ve kolay temizlik sağlanıyor. Yavaş
kapanan menteşesi ile de güvenli ve sessiz kullanım
sağlıyor.

ISVEA
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decorPlus teknolojisi ile boya pişirme
öncesi sır altına uygulanarak, temizlik
malzemelerinin ve çevresel koşulların
olumsuz etkilerinden korunmakta,
desenler yıllarca ilk günkü özelliğini
taşıyabilmektedir. 1200° decorPlus
yüzey teknolojisi sayesinde dekorlar
aşınmıyor, renkler solmuyor, yüzeyler
parlaklığını ilk günkü gibi koruyor.
•
•
•
•

Deterjanlara
Temizlik malzemelerine
Zamana
Güneş ışınlarına karşı dayanıklı teknoloji

decorPlus uygulanmış alan
decorPlus uygulanmamış alan
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ISVEA

Isvea, sterilPlus yüzey teknolojisi
ile seramik yüzeylerin kolay
temizlenmesini sağlayarak evlerde
olduğu kadar toplu kullanım
alanlarında da hijyenin uzun süre
korunmasına yardımcı oluyor.
• Hijyenik
• Kolay Temizlik

ISVEA
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Lavabo dolabının yüksekliğini kullanıcının ihtiyacına
göre ayarlamasına olanak veren e-Motion sistemi
sayesinde Isvea; çocuklar ve yaşlıların kullanımına
uygun çözümler sunuyor. Sistem, 25 cm’e kadar 3
kademeli ayarlanabilir yüksekliği ile engelliler için de
alternatif oluyor.
Kablosuz uzaktan kumanda sistemi ile e-Motion,
Isvea’nın hayatı kolaylaştıran teknolojik
uygulamalarından biri…
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ISVEA

Isvea, aynaların arka taraflarına
yerleştirilen rezistans sayesinde
banyo sırasında ve sonrasında buhar
oluşumunu engelliyor.
antiFog, konforlu ve güvenli bir banyo
deneyimi sağlıyor.

ISVEA
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TİPOLOJİ

LAVABOLAR

KLOZET & BİDELER

BANYO MOBİLYALARI

ARMATÜRLER
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COLORISVEA

63

LUNNA

68

COVO

90

ESSE

57

CAPPITONE

63

ALLEGRO

70

BEI

90

CORAL

57

AZUR

63

PALAZZIO

72

PIETRA

93

RENON

57

ISVEARTE

64

REGINA

73

MARINO

93

VİSTA

58

LUNNA

64

PURITA

74

SOFFICE

94

PRONTO

58

ALLEGRO

64

VIVA!

75

ELEGANZA

94

TANDE

58

PALAZZIO

65

SENTIMENTI

76

PRO

94

59

REGINA

65

SOLUZIONE

77

NEO

FOTOSELLİ
ARMATÜRLER

59

SOTT’AQUA

66

ABSOLUTE

78

FONTE

95

DUŞ SİSTEMLERİ

60

VIVA!

66

VENTI

79

TEMPO

96

MUSLUKLAR

60

SENTIMENTI

67

PİSUVARLAR

79

SIENTO

60

SISTEMAT

80

URBAN

61

SISTEMAU

80

ARIA

61

SISTEMAX

81

PALERMO

61

SISTEMAY

81

CORONA

62

SISTEMAZ

82

COMO

62

SOLUZIONE

82

LUGANO

62

ABSOLUTE

83

SISTEMAY

83

SISTEMAZ

84

SOLANTE

84

RAVELLO

85

E-MOTION

86

AYNALAR

GÖMME REZERVUARLAR
97

AXIS
PIAZZA PANEL

98

FORTE
QUADRO PANEL
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Lavabolar
ColorIsvea Opak

65

60

ø45

ø45

10SY50065SV-2K

10SY50060SV-2K

10SY65045SV-2K

10SY66045SV-2K

644x395 mm
syf. 120

600x377 mm
syf. 120

syf. 120

syf. 120

65

60

ø45

ø45

10SY50065SV-2H

10SY50060SV-2H

10SY65045SV-2H

10SY66045SV-2H

644x395 mm
syf. 120

600x377 mm
syf. 120

syf. 120

syf. 120

65

60

ø45

ø45

10SY50065SV-2C

10SY50060SV-2C

10SY65045SV-2C

10SY66045SV-2C

644x395 mm
syf. 120

600x377 mm
syf. 120

syf. 120

syf. 120

65

60

ø45

ø45

10SY50065SV-2N

10SY50060SV-2N

10SY65045SV-2N

10SY66045SV-2N

644x395 mm
syf. 120

600x377 mm
syf. 120

syf. 120

syf. 120
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Lavabolar

Klozet

ColorIsvea Opak

50

50

10SQ37001SV-2K

10SQ37002SV-2K

10VV02003SV-2K

syf. 121

syf. 121

syf. 120

10VV02003SV-2H
syf. 120

50

50

10SQ37001SV-2H

10SQ37002SV-2H

syf. 121

syf. 121

10VV02003SV-2C
syf. 120

50

50

10SQ37001SV-2C

10SQ37002SV-2C

syf. 121

syf. 121

10VV02003SV-2N
syf. 120

50

50

10SQ37001SV-2N

10SQ37002SV-2N

syf. 121

syf. 121
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Lavabolar

Klozet

ColorIsvea Metalik

ø45

60

10SY66045SV-6A

10SY50060SV-6A

10VV02003SV-6C

Ø 450 mm

600x377 mm

syf. 127

syf. 126

syf. 126

ø45

60

10SY66045SV-6D

10SY50060SV-6D

10VV02003SV-6F

Ø 450 mm
syf. 126

600x377 mm
syf. 126

syf. 127
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Lavabolar
Cappitone

Azur

IsveArte

ø59

ø51

10CP65059SV

10SY65052SV

10SY66045SV

Ø 590 mm
syf. 106

Ø 510 mm
syf. 112

patrizia
syf. 131

ø59

ø51

10CP65059SV

10SY65052SV

10SY66045SV

Ø 590 mm
syf. 106

Ø 510 mm
syf. 112

camelia
syf. 131

ø59

ø51

10CPS1003SV

10SYS1002SV

10SY66045SV

Ø 585x795 mm
syf. 106

Ø 510x818 mm
syf. 112

aurora
syf. 131

ø59

ø51

10CPS1002SV

10SYS1003SV

Ø 585x795 mm
syf. 106

Ø 510x818 mm
syf. 112
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Lavabolar
Lunna

Allegro

Palazzio

ø56

60

92

10LN75056SV

10AL75060SV

10PZ50092SV

syf. 134

600x420 mm
syf. 140

915x480 mm
syf. 146

10PZ38005SV
syf. 146

10PZ38003SV
syf. 146

ø42
10AL75042SV
syf. 140

59

Regina

Sott'aqua

93

50

61

10RE50093SV

10SQ37001SV

10SQ51061SV

930x580 mm
syf. 150

500x420x830 mm
syf. 156

605x500 mm
syf. 156

sharp&slim

10RE38003SV
syf. 150

51
sharp&slim

10SQ51051SV
507x500 mm
syf. 156

59

59

10SQ37002SV

10SQ51058SV

500x420x515 mm
syf. 156

590x490 mm
syf. 156

sharp&slim

sharp&slim
sharp&slim

60

57

10SQ50060SV

10SQ50057SV

600x380 mm
syf. 156

571x436 mm
syf. 156

sharp&slim

50

48

10SQ51050SV

10SQ50048SV

500x380 mm
syf. 156

sharp&slim

478x417 mm
syf. 156

sharp&slim

sharp&slim

60

Viva!

Sentimenti

SistemaT

97

100

121

10VV50097SV

10SM50100SV

10SL50121SV

970x485 mm
syf. 166

1000x465mm

1216x460 mm
syf. 179

81

82

101

10VV50081SV

10SM50082SV

10SL50101SV

805x485 mm
syf. 166

820x465 mm
syf. 172

1015x465 mm
syf. 179

syf. 172

ultraflat

ultraflat

65

91

10SM50065SV

10SL50091SV

650x465 mm
syf. 172

915x465 mm
syf. 179

ultraflat

ultraflat

ultraflat

ultraflat

45

81

10SM50045SV

10SL51081SV

450x300 mm
syf. 172

ultraflat

815x465 mm
syf. 179

ultraflat

71
10SL50071SV
715x465 mm
syf. 179

ultraflat

61
10SL50061SV
615x465 mm
syf. 179

ultraflat

61

SistemaU

SistemaX

SistemaY

70

121

65

10PL53070SV

10SX50121SV

10SY50065SV

700x380 mm
syf. 184

1210x505 mm
syf. 188

644x395 mm
syf. 195

sharp&slim
38cm compacto

55

101

60

10PL53055SV

10SX51101SV

10SY50060SV

550x380 mm

1010x505 mm

600x377 mm
syf. 195

syf. 184

sharp&slim
38cm compacto

syf. 188

sharp&slim

ultraflat

50

81

52

10PL53050SV

10SX50080SV

10SY50052SV

500x510 mm

800x505 mm

syf. 184

syf. 188

525x395 mm
syf. 195

sharp&slim

sharp&slim

ultraflat

ultraflat

sharp&slim

60
10SY51060SV
600x420 mm
syf. 195

ø45
10SY66045SV
syf. 195

ø45
10SY65045SV
syf. 195

sharp&slim

62

Lavabolar
SistemaZ

Soluzione

Absolute

90

56

81

10SF50090SV

10SZ77056SV

10KF50081SV

900x420 mm
syf. 201

syf. 208

810x370 mm
syf. 217

sharp&slim

54

70
10SF50070SV
700x420 mm
syf. 201

10PL77054SV

61

syf. 208

10KF50061SV
610x370 mm
syf. 217

sharp&slim

60

50

10SF50060SV

10PL77045SV

600x420 mm
syf. 201

syf. 208

sharp&slim

57

50

10AC77057SV

10SF50051SV
500x420 mm
syf. 201

syf. 208

sharp&slim

51

52

10SF50050SV

10AR77051SV

510x250 mm
syf. 201

syf. 208

sharp&slim

46
10AR77046SV
syf. 208

37cm kompakt
flat

37cm kompakt
flat

63

Klozet & Bideler
Lunna

Allegro

Palazzio

10LN02001SV

10AL02001SV

10PZ02001SV

syf. 134

syf. 140

syf. 146

10AL41001SV

10PZ41003SV

syf. 140

syf. 146

64

Klozet & Bideler
Regina

Purita

Viva!

10PZ02001SV

10PL02007SV

10VV02003SV

syf. 150

syf. 162

syf. 166

smartFix
55cm confronto

smartFixPlus

10RE41001SV

10VV41003SV

syf. 150

syf. 166

smartFixPlus

65

Sentimenti

Soluzione

Sentimenti I

Soluzione XI

Soluzione VI

10AR02007SV

10KF02001SV

syf. 172

syf. 208

10SZ04002SV
10BPS1002SV
syf. 208

smartRim
smartFix

cleaRim
smartFix

10SZ02002SV
syf. 208

Soluzione II

10MY02001SV
syf. 208

10MY41001SV
syf. 208

66

Klozet & Bideler
Absolute

Venti

10AB02001SV

10VN02001SV

syf. 217

syf. 222

rimLess
50cm kompakt

10AB41001SV
syf. 217

50cm kompakt

10AB10001SV
syf. 217

rimLess
50cm kompakt

10AB42001SV
syf. 217

50cm kompakt

10AB04001SV
10ABS1002SV
syf. 217

smartRim
61cm kompakt

smartRim
50cm kompakt

67

Pisuvarlar
Soluzione

10SZ92001SV
syf. 208

68

Banyo Mobilyaları
Covo

158

80

21CVS067158I

21CVS065080I

1580x480x765 mm
lavabo dolabı
syf. 230

800x480x465 mm
lavabo dolabı

100

60

21CVS067100I

21CVS065055I

1000x480x765 mm
lavabo dolabı
syf. 230

600x425x745 mm
lavabo dolabı

100

60

21CVS167100I

21CVS165055I

1000x480mm
lavabo dolabı

600x425 mm
lavabo dolabı

syf. 230

syf. 230

syf. 230

syf. 230

69

40
21CV3165035I

21CV2065000I

400x360x1440 mm
boy dolabı

390x300x690 mm
tezgahüstü aksesuarlık

syf. 231

syf. 231

41
21CV2001041I
410x120x710 mm
üst dolap
syf. 231

45
21CV3167036I
450x360x1170 mm
kısa boy dolabı
syf. 231

50
25CV4000050I
500x750 mm
ayna
syf. 231

ø55
21SQ4001055I
715x550x50 mm
ayna
syf. 231

45
23SQ9017045I
450x80x100 mm
raf
syf. 231

ø40
21SQ9301040I
400x400x450 mm
puf
syf. 231

70

Banyo Mobilyaları
Bei

155

80

21BES064155I

21BES064080I

1595x450x760 mm
lavabo dolabı

815x465x500 mm
lavabo dolabı

syf. 240

syf. 240

100

60

21BES065100I

21BES065055I

1050x450x760 mm
lavabo dolabı

600x450x760 mm
lavabo dolabı

syf. 240

syf. 240

100

60

21BES164100I

21BES164055I

1050x450 mm
lavabo dolabı

600x450 mm
lavabo dolabı

syf. 240

syf. 240

71

35

25

21BE3164035I

21BE2064000I

350x300x1400 mm
boy dolabı

250x120x725 mm
yan aksesuarlık

syf. 241

syf. 241

26
21BE4065000I
260x300x340 mm
tezgahüstü aksesuarlık
syf. 241

35

ø40

21BE3165036I

21SQ9304040I

450x400x1200 mm
kısa boy dolabı

400x400x450 mm
puf

syf. 241

syf. 241

ø55
21SQ4001055I
715x550x50 mm
ayna
syf. 241

35
21BE7164035I
350x300x1600 mm
döner boy dolabı
syf. 241

60
21BE4004060I
600x780 mm
ayna
syf. 241

48
21BE4066048I
480x780 mm
ayna
syf. 241

72

Banyo Mobilyaları
Pietra

120

55

27PTS065120I

21SQ4004056I

1200x718x495 mm
lavabo dolabı
syf. 248

550x550x50 mm
ayna
syf. 248

40
21SQ4004040I
400x400x50 mm
ayna
syf. 248

80
27PTS065080I
780x833x495 mm
lavabo dolabı
syf. 248

73

Marino

90

120

23SQS517090I

23SQ1017120I

900x515x490 mm
lavabo dolabı
syf. 254

1200x340x385 mm
çekmeceli alt dolap
syf. 254

80

80

23SQS017080I

23SQ1017081I

800x220x490 mm
lavabo dolabı
syf. 254

800x340x385 mm
çekmeceli alt dolap
syf. 254

58

50

23SQS117057I

23SQ9317050I

590x535x490 mm
lavabo dolabı
syf. 254

500x165x385 mm
çekmece ünitesi
syf. 254

50

30

23SQ9003050I

21SQ3101030I

500x165x385 mm
makyaj ünitesi
syf. 254

300x1200x300 mm
boy dolabı
syf. 254

ø40
21SQ9301040I
400x400x450 mm
puf
syf. 254

45

ø55

23SQ9017045I

21SQ4001055I

450x80x100 mm
raf
syf. 254

715x550x50 mm
ayna
syf. 254

74

Banyo Mobilyaları
Soffice

110

110

23SQS303115I

23SQ9003081I

1100x460x520 mm
lavabo dolabı
syf. 260

1100x80x150 mm
raf
syf. 260

80

80

23SQS403085I

23SQ9003079I

800x460x520 mm
lavabo dolabı
syf. 260

800x80x150 mm
raf
syf. 260

60

110

23SQ2003060I

23SQ9003109I

600x600x150 mm
üst dolap
syf. 260

1100x80x150 mm
kanallı raf
syf. 260

60

80

23SQ4003060I

23SQ9003080I

600x600x50 mm
ayna
syf. 260

800x80x150 mm
kanallı raf
syf. 260

46
23SQ9003046I
460x460x300 mm
depolama ünitesi
syf. 260

75

Eleganza

110

100

21LGS301111I

22LG4000100I

1100x785x500 mm
lavabo dolabı
syf. 266

1000x700x55 mm
ayna
syf. 266

80
21LGS301080I
800x785x500 mm
lavabo dolabı
syf. 266

39
21LG3101038I
390x1420x300 mm
boy dolabı
syf. 266

60
22LG4000060I
600x700x55 mm
ayna
syf. 266

76

Banyo Mobilyaları
Pro

120

120

60

21MGS001120I

21MGS019121I

21SFS014060I

1200x500x450 mm
lavabo dolabı

1200x400x450 mm
lavabo dolabı

608x518x420 mm
lavabo dolabı

syf. 270

syf. 270

syf. 270

100

100

50

21MGS001100I

21MGS019101I

21SFS114050I

1000x500x450 mm
lavabo dolabı
syf. 270

1000x400x450 mm
lavabo dolabı

511x518x420 mm
lavabo dolabı

syf. 270

syf. 270

90

90

60

21MGS001190I

21MGS019191I

21SFS201060I

900x500x450 mm
lavabo dolabı
syf. 270

900x400x450 mm
lavabo dolabı
syf. 270

606x418x420 mm
lavabo dolabı
syf. 270

80

80

50

21MGS001080I

21MGS019081I

21SFS201050I

800x500x450 mm
lavabo dolabı
syf. 270

800x500x450 mm
lavabo dolabı

511x418x420 mm
lavabo dolabı

syf. 270

syf. 270

70

70

50

21MGS001070I

21MGS019071I

21SFS013050I

700x500x450 mm
lavabo dolabı

700x500x450 mm
lavabo dolabı

511x518x420 mm
lavabo dolabı

syf. 270

syf. 270

syf. 270

60

60

35

21MGS001060I

21MGS019061I

21MG3201035I

600x500x450 mm
lavabo dolabı
syf. 270

600x500x450 mm
lavabo dolabı
syf. 270

350x1400x300 mm
boy dolabı
syf. 270

77

Neo

100

100

21NGS311100E

21NGS301100E

21NGS501060E

970x600x430 mm
lavabo dolabı

970x400x430 mm
lavabo dolabı

syf. 276

syf. 276

557x800x430 mm
lavabo dolabı
syf. 276

80

80

50

21NGS311080E

21NGS301080E

21NGS501050E

760x600x430 mm
lavabo dolabı

760x400x430 mm
lavabo dolabı

syf. 276

syf. 276

467x800x380 mm
lavabo dolabı
syf. 276

60

60

21NGS311060E

21NGS301060E

557x600x430 mm
lavabo dolabı
syf. 276

557x400x430 mm
lavabo dolabı
syf. 276

50

50

21NGS311050E

21NGS301050E

467x600x380 mm
lavabo dolabı
syf. 276

467x400x380 mm
lavabo dolabı
syf. 276

60

35
21NG3101035E
350x1400x300 mm
boy dolabı
syf. 276

78

Banyo Mobilyaları
Fonte

35

57

57

21SQS101057I

21USS070057I

21SQ3101035I

550x500x423 mm
lavabo dolabı

550x750x423 mm
lavabo dolabı

350x1400x300 mm
boy dolabı

syf. 283

syf. 283

syf. 283

48

48

21SQS101048I

21USS107048I

450x500x398 mm
lavabo dolabı

450x750x398 mm
lavabo dolabı

syf. 283

syf. 283

57

57

21USS115057I

21USS140057I

550x400x423 mm
lavabo dolabı
syf. 283

550x750x423 mm
lavabo dolabı
syf. 283

48

48

21USS015048I

21USS040057I

450x400x398 mm
lavabo dolabı

550x750x423 mm
lavabo dolabı

syf. 283

syf. 283

79

Tempo

Siento

80

80

27ARS059080E

27SIS060080I

785x400x338 mm
lavabo dolabı
syf. 288

815x465x500 mm
lavabo dolabı
syf. 292

60

60

27ARS059060E

27SIS001065I

585x400x338 mm
lavabo dolabı
syf. 288

615x465x500 mm
lavabo dolabı
syf. 292

60

80

27ARS059061E

27PL2060080I

585x800x338 mm
lavabo dolabı
syf. 288

800x150x650 mm
üst dolap
syf. 292

60
27PL2001065I
600x150x650 mm
üst dolap
syf. 292

38
27SI3160065I
380x315x1400
boy dolabı
syf. 292

80

Banyo Mobilyaları
Urban

Aria

80

80

27TAS065080I
770x513x445 mm
lavabo dolabı
syf. 296

27AAS004080I
815x465x800 mm
lavabo dolabı
syf. 300

60
27TAS065060I
500x420x450 mm
lavabo dolabı
syf. 296

55

60

21SQ4004056I

25AA4004080I

500x420x450 mm
ayna
syf. 296

600x800
ayna
syf. 300

40
21SQ4004040I
500x420x450 mm
ayna
syf. 296

35

35

27TA3165035I

27AA3104080I

350x1400x300 mm
boy dolabı
syf. 296

350x300x1450
boy dolabı
syf. 300

81

Palermo

Corona

80

100

27PLS060080I

21CRS021100I

810x465x800 mm
lavabo dolabı

1010x460x515 mm
lavabo dolabı
syf. 308

syf. 304

65
27PLS001065I
655x465x800 mm
lavabo dolabı
syf. 304

80

35

27PL2060080I

21CR3125035I

800x150x650 mm
üst dolap

350x1400x300 mm
boy dolabı
syf. 308

syf. 304

60
27PL2001065I
600x150x650 mm
üst dolap
syf. 304

38

80

27PL3160065I

21CR4025100I

380x315x1500 mm
boy dolabı

800x650 mm
ayna
syf. 308

syf. 304

82

Banyo Mobilyaları
Como

Lugano

100

85

27CMS001100I

27LUS063085I

1000x450x400 mm
lavabo dolabı

850x450x500 mm
lavabo dolabı

syf. 312

syf. 316

80
27CMS001080I
800x450x400 mm
lavabo dolabı
syf. 312

100

80

27CM2001100I

27LU2063085I

1000x600x172 mm
lavabo dolabı
syf. 312

800x600x172 mm
üst dolap
syf. 316

80
27CM2001080I
800x600x172 mm
lavabo dolabı
syf. 312

83

SistemaY

SistemaZ

80

60

27SFS301080I

20SFS043060I

810x460x465 mm
lavabo dolabı
syf. 320

600x420x450 mm
lavabo dolabı
syf. 324

60

50

27SFS301060I

20SFS043050I

610x460x465 mm
lavabo dolabı
syf. 320

500x420x450 mm
lavabo dolabı
syf. 324

35

35

27SF3211035I

27SF3211035I

350x1400x300 mm
boy dolabı

350x1400x300 mm
boy dolabı
syf. 324

syf. 320

84

Banyo Mobilyaları
Solante

Ravello

80

80

24SZS007080I

24RVS062080I

810x460x415 mm
lavabo dolabı
syf. 328

790x550x365 mm
lavabo dolabı

80

60

24SZS007081I

24RVS062060I

810x460x515 mm
lavabo dolabı

590x550x365 mm
lavabo dolabı
syf. 332

syf. 328

syf. 332

60

80

24SZS001060I

24RV2062080I

610x460x415 mm
lavabo dolabı
syf. 328

500x420x450 mm
üst dolap
syf. 332

60

60

24SZS001061I

24RVS062060I

610x460x415 mm
lavabo dolabı
syf. 328

500x420x450 mm
üst dolap
syf. 332

35

35

24SZ3101035I

24RV3062035I

350x1400x300 mm
boy dolabı
syf. 328

350x1400x300 mm
boy dolabı
syf. 332

85

E-Motion

70

70

27EMS055065I

27SFS040070I

700x1770x80 mm
e-Motion dolap seti
syf. 342

700x1770x80 mm
e-Motion engelli
dolap seti
syf. 342

70

70

27SFS072070I

27SF7040070I

700x1770x80 mm
e-Motion asma
monoblok lvb. dolap
seti
syf. 342

700x1770x80 mm
e-Motion hareketli
düşey paneli
syf. 342

86

Banyo Mobilyaları
Ayna (M1)

Profil Çerçeve Ayna (M2)

100

100

24OR4000100I

25OR4001100I

ayna
syf. 336

ayna
syf. 337

80

80

24OR4000080I

25OR4001080I

ayna
syf. 336

ayna
syf. 337

60

60

24OR4000065I

25OR4001065I

ayna
syf. 336

ayna
syf. 337

45
24OR4000045I
ayna
syf. 336

87

Profil Çerçeve Ayna (M3)

Profil Çerçeve Ayna (M4)

(4 Kenarı Ledli)

(Kumlamalı ve Ledli)

100

100

25OR4011100I

25OR4003100I

ayna
syf. 337

ayna
syf. 338

80

80

25OR4011080I

25OR4003080I

ayna
syf. 337

ayna
syf. 338

60

60

25OR4011065I

25OR4003065I

ayna
syf. 337

ayna
syf. 338

45
25OR4003045I
ayna
syf. 338

88

Banyo Mobilyaları
Profil Çerçeve Ayna (M5)

Ayna Kapaklı Üst Dolap (M6)

100

100

25OR4012100I

22OR2000100I

ayna
syf. 338

üst dolap
syf. 339

80

80

25OR4012080I

22OR2000080I

ayna
syf. 338

üst dolap
syf. 339

60

60

25OR4012065I

22OR2000060I

ayna
syf. 338

üst dolap
syf. 339

(Kumlamalı, Ledli, Anti-Fog)

89

Ayna Kapaklı Üst Dolap (M7)
(Kumlamalı ve Ledli)

100
22OR2010100I
üst dolap
syf. 340

80
22OR2010080I
üst dolap
syf. 340

60
22OR2010060I
üst dolap
syf. 340

90

Armatürler
Esse

Coral

30ES2401I

30CR2703I

30CR2401I

lavabo bataryası

L tipi
lavabo bataryası
krom

lavabo bataryası
krom

syf. 348

30CR2403I

30CR2733I

sifon kumandalı

sifon kumandalı
syf. 352

syf. 352

30ES2402I

30CR2712I

30CR2402I

lavabo bataryası
beyaz-krom

L tipi
lavabo bataryası
altın

lavabo bataryası
altın

syf. 348

30CR2404I

30CR2732I

sifon kumandalı

sifon kumandalı

syf. 352

syf. 352

30ES2403I

30CR2407I

lavabo bataryası
siyah-krom

lavabo bataryası
krom-beyaz

syf. 348

30CR2427I
sifon kumandalı
syf. 352

30ES0201I

30CR2406I

banyo bataryası

lavabo bataryası
altın-siyah

syf. 348

30CR2426I
sifon kumandalı
syf. 352

91

Armatürler

30CR2701I

30CR2001I

30CR0201I

yüksek lavabo
bataryası-krom

ankastre lavabo
bataryası(üst)
krom

banyo bataryası
krom

30CR2721I
sifon kumandalı

30TP0605I

syf. 352

isveabox ankastre
lavabo kit(alt)

syf. 353

syf. 353

30CR2702I

30CR2007I

30CR0202I

yüksek lavabo
bataryası- altın

ankastre lavabo
bataryası(üst)
altın

banyo bataryası
altın

30CR2722I
sifon kumandalı

30TP0606I

syf. 352

isveabox ankastre
lavabo kit(alt)altın

syf. 353

syf. 353

30CR2707I

30CR2002I

30CR0203I

yüksek lavabo
bataryası
krom-beyaz

ankastre lavabo
bataryası(üst)
krom-beyaz

banyo bataryası
krom-beyaz

30CR2727I

30TP0605I

sifon kumandalı
syf. 352

isveabox ankastre
lavabo kit(alt)

syf. 353

syf. 353

30CR2706I

30CR2006I

30CR0204I

yüksek lavabo
bataryası
altın-siyah

ankastre lavabo
bataryası(üst)
altın-siyah

banyo bataryası
altın-siyah

30CR2726I
sifon kumandalı
syf. 352

30TP0606I
isveabox ankastre
lavabo kit(alt)
syf. 353

syf. 353

92

Armatürler
Coral

30CR3201I

30CR0101I

30CR1101I

mutfak bataryası
krom

ankastre banyo
bataryası(üst)
krom

ankastre duş
bataryası(üst)
krom

30TP0601I

30TP0603I

isveabox ankastre
banyo kit (alt)

isveabox ankastre duş
kit(alt)

syf. 354

syf. 354

30CR3202I

30CR0102I

30CR1102I

mutfak bataryası
altın

ankastre banyo
bataryası(üst) altın

ankastre duş
bataryası(üst)altın

syf. 354

30TP0602I

30TP0604I

isveabox ankastre
banyo kit (alt) altın

isveabox ankastre duş
kit(alt) altın

syf. 354

syf. 354

30CR3203I

30CR0103I

30CR1103I

mutfak bataryası
krom-beyaz

ankastre banyo
bataryası(üst)
krom-beyaz

ankastre duş
bataryası(üst)
krom-beyaz

30TP0601I

30TP0603I

IsveaBox Ankastre
Banyo Kit (Alt)

isveabox ankastre duş
kit(alt)

syf. 354

syf. 354

30CR3204I

30CR0104I

30CR1104I

mutfak bataryası
altın-siyah

ankastre banyo
bataryası(üst)
altın-siyah

ankastre duş
bataryası(üst) altınsiyah

30TP0602I

30TP0604I

isveabox ankastre
banyo kit (alt) altın

isveabox ankastre duş
kit(alt)altın

syf. 354

syf. 354

syf. 354

syf. 354

syf. 354

30CR0501I
çıkış ucu

30CR0503I
çıkış ucu altın
syf. 354

30CR0502I
çıkış ucu divertörlü

30CR0504I
çıkış ucu divertörlü
altın
syf. 354
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Renon

Vista

30RN2401I

30RN2001I

30VS2401I

lavabo bataryası

ankastre lavabo
bataryası (üst)

lavabo bataryası

sifon kumandalı

30TP0605I
isveabox ankastre
lavabo kit(alt)

sifon kumandalı

syf. 362

30RN2402I

30VS2403I
syf. 368

syf. 362

30RN0201I
banyo bataryası

30RN0101I

30VS2402I

syf. 362

ankastre banyo
bataryası(üst)

lavabo bataryası
syf. 368

30TP0601I
IsveaBox ankastre
banyo kit (alt)
syf. 362

30RN3201I

30RN1101I

30VS0201I

mutfak bataryası

ankastre duş
bataryası(üst)

banyo bataryası

syf. 362

syf. 368

30TP0603I
isveabox ankastre
duş kit (alt)
syf. 362

30RN3210I

30RN0505I

30VS3201I

mutfak bataryası

çıkış ucu

mutfak bataryası

syf. 362

syf. 362

syf. 368

30RN0506I
çıkış ucu divertörlü
syf. 362
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Fotoselli
Armatürler

Armatürler
Pronto

Tande

30PN2401I

30TN2401I

lavabo dolabı

lavabo dolabı

30PN2403I

30TN2403I

sifon kumandalı
syf. 372

sifon kumandalı

30PN2402I

30TN2402I

lavabo dolabı

lavabo dolabı

syf. 372

syf. 376

30TP2201I
isveatech fotoselli
lavabo bataryası tek
su girişli
syf. 378

syf. 376

30TP2202I
isveatech fotoselli
lavabo bataryası çift
su girişli
syf. 378

30PN0201I

30TN0201I

banyo bataryası

banyo bataryası

syf. 372

syf. 376

30CR2201I
isveatech fotoselli
lavabo bataryası tek
su girişli
syf. 378

30PN3201I

30TN3201I

mutfak bataryası
syf. 372

mutfak bataryası
syf. 376

30CR2203I
isveatech fotoselli
lavabo bataryası tek
su girişli
syf. 378

30TP4002I
ankastre pisuvar
yıkama sistem
syf. 378

30TP4001I
isveatech sıvaüstü
syf. 378
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Duş Sistemleri

35TP0201I

35TP0203I

rain sürgülü üst takım

flow sürgülü üst takım

rain robot duş seti

syf. 382

syf. 382

syf. 382

35TP0202I

35TP0303I

35TP0402I

rain sürgülü üst takım
altın
syf. 382

flow askılı duş seti

flow robot duş seti

syf. 382

syf. 382

35TP0301I
rain askılı duş seti
syf. 382

35TP0401I
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Musluklar

Duş Sistemleri

35TP0111I

35TP0112I

30TP5101I

rain duş başlığı

rain duş
başlığı altın

plus ankastre stop valf

syf. 383

syf. 383

35TP0113I

35TP0102I

flow duş başlığı

rain duvardan duş
kolu altın

syf. 383

syf. 383

syf. 383

30TP5102I
max ankastre stop valf
syf. 383

35TP0101I

35TP0511I

30TP5103I

rain duvardan duş kolu

ankastre duş
dirseği

plus ankastre stop
valf altın

syf. 383

syf. 383

syf. 383

35TP0103I

30TP5002I

rain tavandan duş kolu

max valf

syf. 383

syf. 383

30TP5001I
plus valf
syf. 383

30TP5110I
stop valf
syf. 383
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Gömme Rezervuarlar

52AL0102I

54MJ0101I

axis
alçıpan duvar tipi
gömme rezervuar
syf. 390

syf. 391

54MJ0102I
syf. 391

52TD0101I
axis
tuğla duvar tipi
gömme rezervuar
syf. 390

54MJ0104I
syf. 391

54MJ0105I
syf. 391

52HT0101I
axis
tek klozet için
gömme rezervuar
syf. 390

52HT0102I
axis
helataşı için
gömme rezervuar
syf. 390

54MJ0106I
syf. 391
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Gömme Rezervuarlar

52AL0103I

54MG0101I

forte
alçıpan duvar tipi
gömme rezervuar
syf. 392

syf. 393

54MG0102I
syf. 393

52TD0102I
forte
tuğla duvar tipi
gömme rezervuar
syf. 392

52HT0104I
forte
tek klozet için
gömme rezervuar
syf. 392

SERAMİK BANYO ÜRÜNLERİ

101

102 CAPPITONE
108 AZUR
114 COLORISVEA
128 ISVEARTE
132 LUNNA
136 ALLEGRO
144 PALAZZIO
148 REGINA
152 SOTT'AQUA
160 PURITA
164 VIVA!
168 SENTIMENTI
176 SISTEMAT
182 SISTEMAU
186 SISTEMAX
190 SISTEMAY
198 SISTEMAZ
204 SOLUZIONE
212 ABSOLUTE
220 VENTI

102

Cappitone
monoblok lavabo (altın-beyaz)

103

104

CAPPITONE
designed by Genesis Research & Design

Cappitone; tarz sahibi, alışılmışın çok dışında,
ayrıcalıklı ve özel olmak isteyenlere...

Cappitone
monoblok lavabo (platin-beyaz)

105

Cappitone
monoblok lavabo (altın-beyaz)

106

Lavabolar

ø59

ø59

10CPS1002SV

10CP65059SV

Ø 585x795 mm
S&S monoblok lavabo
(platin-beyaz)

Ø 590 mm
tezgahüstü lavabo
(altın)

ø59

ø59

10CPS1003SV

10CP65059SV

Ø 585x795 mm
S&S monoblok lavabo
(altın-beyaz)

Ø 590 mm
tezgahüstü lavabo
(platin)

TEKNİK ÇİZİMLER
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sharp&slim

ø59
Ø 585 x 795 mm
S&S monoblok lavabo


10CPS1002SV

platin & beyaz

10CPS1003SV

altın & beyaz

batarya delikli
taşma delikli
sharp&slim

sharp&slim

ø59
S&S tezgahüstü lavabo


10CP65059SV
batarya delikli
taşma delikli
sharp&slim

6c-altın

		6f-platin

108

Azur
monoblok lavabo (altın-beyaz)

109

110

AZUR
designed by Genesis Research & Design

Azur sütun ayaklı lavabolar, muhteşem
tasarımlarıyla banyolarda hayal gücünün
sınırlarını zorluyor.

Azur
monoblok lavabo (platin-beyaz)

111

Azur
monoblok lavabo (altın-beyaz)

112

Lavabolar

ø51

ø51

10SY65052SV

10SYS1002SV

tezgahüstü lavabo
(altın)

Ø 510 x 818 mm

ø51

ø51

monoblok lavabo
(altın-beyaz)

10SY65052SV

10SYS1003SV

tezgahüstü lavabo
(platin)

Ø 510 x 818 mm
monoblok lavabo
(platin-beyaz)

TEKNİK ÇİZİMLER
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ø51
Ø 510 x 818 mm
monoblok lavabo


10SYS1002SV

altın & beyaz

10SYS1003SV

platin & beyaz

10SY65052SV

6c-altın

10SY65052SV

6f-platin

batarya delikli
taşma delikli
sharp&slim

ø51
tezgahüstü lavabo


114

SistemaY Soft
tezgahüstü lavabo (vizon)
Viva!
asma klozet (vizon)

115

116

COLORISVEA
Opak Renkler

ColorIsvea opak renkler, zarif renk seçenekleri
ile, banyolara sofistike şıklığı getiriyor.

Sott'Aqua
monoblok lavabo (vizon)

117

Sott'Aqua
asma monoblok lavabo (vizon)

118

SistemaY Soft
tezgahüstü lavabo (fildişi&antrasit)

119

SistemaY Clear
tezgahüstü lavabo (mat siyah)
Viva!
asma klozet (mat siyah)

120

RENK KARTELASI

ø45
10SY65045SV
SistemaY Soft
tezgahüstü lavabo
2k-fildişi

2h-vizon

2c-antrasit

2n-mat siyah

batarya delikli
taşma deliksiz

sharp&slim

65
10SY50065SV
644x395 mm
SistemaY Clear
tezgahüstü lavabo

2k-fildişi

2h-vizon

2c-antrasit

2n-mat siyah

2k-fildişi

2h-vizon

2c-antrasit

2n-mat siyah

batarya delikli
taşma deliksiz
sharp&slim

ø45
10SY66045SV
SistemaY Soft
tezgahüstü lavabo

batarya deliksiz
taşma deliksiz

sharp&slim

60
10SY50060SV
600x377 mm
SistemaY Clear
tezgahüstü lavabo

2k-fildişi

2h-vizon

2c-antrasit

2n-mat siyah

batarya deliksiz
taşma deliksiz
sharp&slim

İnce Kapak

10VV02003SV

seatPlus

aquaPlus smartFixPlus

Yavaş
Kapanma

Viva!
asma klozet

montaj seti dahil
smartFixPlus
gömme rezervuar ile kullanıma uygundur
klozet kapağı ayrıca sipariş edilir
40KF0532I-S klozet kapağı fildişi (yavaş kapanan, tak-çıkart)
40KF0531I-S klozet kapağı vizon (yavaş kapanan, tak-çıkart)
40KF0522I-S klozet kapağı antrasit (yavaş kapanan, tak-çıkart)
40KF0521I-S klozet kapağı siyah (yavaş kapanan, tak-çıkart)
COLORISVEA renkleri yukarıda belirtilen ürünler ve uygulama
şekilleri dışında uygulanmaz.

2k-fildişi

2h-vizon

2c-antrasit

2n-mat siyah

RENK KARTELASI
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sharp&slim

50
10SQ37002SV
500x420x515 mm
asma monoblok
lavabo

2k-fildişi

2h-vizon

2c-antrasit

2n-mat siyah

batarya delikli
taşma delikli
sharp&slim
duvara montaj yapılarak kullanılır

sharp&slim

50
10SQ37001SV
500x420x830 mm
monoblok lavabo

2k-fildişi

2h-vizon

2c-antrasit

2n-mat siyah

batarya delikli
taşma delikli
sharp&slim
arkası sırsız
bas-aç


38TP0125I1 taşma deliksiz siyah
38TP0123I1 taşma deliksiz vizon
38TP0120I1 taşma deliksiz fildişi
38TP0119I1 taşma deliksiz antrasit

122

SistemaY
tezgahüstü lavabo altın
Viva!
asma klozet altın

123

124

COLORISVEA
Metalik Renkler

ColorIsvea metalik renkler, dikkat çekici renk
alternatifleri ile, banyolara göz alıcı şıklığı
getiriyor.

SistemaY Soft
tezgahüstü lavabo (altın)

125

SistemaY Clear
tezgahüstü lavabo (platin)
Viva!
asma klozet (platin)

126

RENK KARTELASI

sharp&slim

ø59
Ø 585x795 mm
Cappitone
monoblok lavabo

batarya delikli
taşma delikli
sharp&slim

10CPS1002SV
platin+beyaz

10CPS1003SV
altın+beyaz

COLORISVEA renkleri yukarıda belirtilen ürünler ve
uygulama şekilleri dışında uygulanmaz.

sharp&slim

ø51
Ø 510x818 mm
Azur
monoblok lavabo


batarya delikli
taşma delikli
sharp&slim

10SYS1002SV
altın+beyaz

10SYS1003SV
platin+beyaz

COLORISVEA renkleri yukarıda belirtilen ürünler ve
uygulama şekilleri dışında uygulanmaz.

ø45
10SY66045SV
SistemaY Soft
tezgahüstü lavabo
6a-altın

6d-platin

batarya deliksiz
taşma deliksiz
COLORISVEA renkleri yukarıda belirtilen ürünler ve
uygulama şekilleri dışında uygulanmaz.

sharp&slim

60
10SY50060SV
600x377 mm
SistemaY Clear
tezgahüstü lavabo

sharp&slim
batarya deliksiz
taşma deliksiz
COLORISVEA renkleri yukarıda belirtilen ürünler ve
uygulama şekilleri dışında uygulanmaz.

6a-altın

6d-platin

RENK KARTELASI
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İnce Kapak

seatPlus

aquaPlus smartFixPlus

10VV02003SV
Viva!
asma klozet
6c-altın

6f-platin

montaj seti dahil
smartFixPlus
klozet kapağı ayrıca sipariş edilir
gömme rezervuar ile kullanıma uygundur
klozet haznesi ve üstü beyazdır
40KF0200I-S klozet kapağı(yavaş kapanan, tak-çıkart)
COLORISVEA renkleri yukarıda belirtilen ürünler ve
uygulama şekilleri dışında uygulanmaz.
bas-aç


38TP0130I1 taşma deliksiz altın
38TP0131I1 taşma deliksiz platin

Yavaş
Kapanma

128

129

130

ISVEARTE
decorPlus

IsveArte lavabolar, trend yaratan benzersiz
tasarımlar sunuyor.
decorPlus teknolojisi ile üretilen desenli
lavabolar, özel sır altı uygulaması sayesinde
temizlik malzemelerinin ve dış faktörlerin
olumsuz etkilerinden korunuyor, solmuyor,
aşınmıyor ve yıllar boyu ilk günkü parlaklığını
sürdürüyor.

SistemaY
tezgahüstü lavabo (aurora dekor)

TEKNİK ÇİZİMLER
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decorPlus

ø45
10SY66045SV
SistemaY Soft
tezgahüstü lavabo

patrizia

batarya deliksiz
taşma deliksiz
ISVEARTE desenleri yukarıda belirtilen ürünler ve
uygulama şekilleri dışında uygulanmaz

camelia

aurora
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LUNNA

designed by Sabrina Selli

Küre formuyla sıra dışı bir görünüme sahip
olan Lunna, banyolara özgün kişilik katıyor.
İddialı tasarımı ile olağanüstü güzelliği yansıtan
koleksiyon, kendi içinde mükemmel uyumu
yakalıyor. Koleksiyonun tasarımındaki çizgiler
beklentilerin çok ötesindeki hayallere hitap
ediyor.

Lunna
monoblok tezgahüstü lavabo

133

Lunna
bide & WC

134

Lavabo

Klozet

ø56
10LN75056SV

10LN02001SV

monoblok tezgahüstü
lavabo

klozet

TEKNİK ÇİZİMLER
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ø56
10LN75056SV
monoblok tezgahüstü
lavabo

batarya deliksiz
taşma deliksiz
mobilya ile kullanıma uygun

Yavaş
Kapanma

10LN02001SV
klozet

montaj seti dahil
klozet kapağı ayrıca sipariş edilir
gömme rezervuar ile kullanıma uygundur
40L00200I klozet kapağı (yavaş kapanan)

136

Allegro
tezgahüstü monoblok lavabo
Allegro
asma klozet & bide

137

138
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ALLEGRO

designed by Emanuele Pangrazi

Yalın çizgisiyle modern mimariyi tamamlayan
Allegro, etkileyici tasarım anlayışıyla banyolarda
hayat buluyor. Ödüllü koleksiyon, karizmatik
tasarımı ve cesur yaklaşımı ile dikkat çekiyor.

Allegro
asma klozet & bide

139

Allegro
monoblok tezgahüstü lavabo

140

Lavabolar

Klozet&bide

60
10AL75060SV

10AL02001SV

600x420 mm
monoblok tezgahüstü
lavabo

asma klozet

10AL41001SV
asma bide

ø42
10AL75042SV
monoblok tezgahüstü
lavabo

141

Banyo Mobilyaları

74
22ALS003060I
740x500x500 mm
lavabo tezgahı ve
10AL75042SV lavabo

94
22ALS003080I
940x500x500 mm
lavabo tezgahı ve
10AL75042SV lavabo

94
22ALS003081I
940x500x500 mm
lavabo tezgahı ve
10AL75060SV lavabo

142

TEKNİK ÇİZİMLER

60
10AL75060SV
600x420 mm
monoblok tezgahüstü
lavabo

batarya deliksiz
taşma deliksiz
mobilya ile kullanıma uygun

ø42
10AL75042SV
monoblok tezgahüstü
lavabo

batarya deliksiz
taşma deliksiz
mobilya ile kullanıma uygun

smartFix

Yavaş
Kapanma

10AL02001SV
asma klozet

montaj seti dahil
smartFix
klozet kapağı ayrıca sipariş edilir
gömme rezervuar ile kullanıma uygundur
42A00200I klozet kapağı
(yavaş kapanan)

smartFix

10AL41001SV
asma bide

smartFix

±1mm,

gövde doğal ahşap kaplama
lavabo dahildir

94

940x500x500 mm
lavabo tezgahı ve
10AL75060 lavabo

22ALS003081I

gövde doğal ahşap kaplama
lavabo dahildir
0-0,2mm,

0,5mm,

Resim üzerinden kesinlikle ölçü almayınız !

ilk delik

±0,3mm

nn 00-00 revizyon tarihi 2010-07-30 revizyon açıklama:doküman no'sunda belirtilmiştir
Resim üzerindenrevizyon
kesinlikle
ölçü almayınız !
tölerans standart ( std ) boyut ±1mm, cap 0-0,2mm, derinlik + 0,5mm, ilk delik ±0,3mm

Tasarım ve cizimler 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kapsamındadır. Her hakkı ECM ve tasarım, üretim hakkını satın alan
(--------)firmas ına aittir. Hiçbir şekilde izinsiz kopyalanamaz, çogaltılamaz, üretilemez.

940x500x500 mm
lavabo tezgahı ve
10AL75042 lavabo

Resim üzerinden kesinlikle ölçü almayınız !

std )

22ALS003080I

00-00 revizyon tarihi 2010-07-30 revizyon açıklama:doküman no'sunda belirtilmiştir

94

revizyon nn

gövde doğal ahşap kaplama
lavabo dahildir

Tasarım ve cizimler 5846 sayılı tölerans
fikir ve sanat
eserleri ( kapsamındadır.
Her hakkı ECM cap
ve tasarım, üretim hakkını
satın+ alan
standart
boyut
derinlik
(--------)firmas ına aittir. Hiçbir şekilde izinsiz kopyalanamaz, çogaltılamaz, üretilemez.

std )

boyut

±1mm,

cap

0-0,2mm, derinlik + 0,5mm

00-00 revizyon tarihi 2010-07-30 revizyon açıklama:doküman n
tölerans standart (

revizyon nn

74

Tasarım ve cizimler 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kapsamındadır. Her hakkı ECM ve tasarım, üretim hakkını satın alan
(--------)firmas ına aittir. Hiçbir şekilde izinsiz kopyalanamaz, çogaltılamaz, üretilemez.

TEKNİK ÇİZİMLER
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22ALS003060I
Doğal
Kaplama

740x500x500 mm
lavabo tezgahı ve
10AL75042 lavabo

grup

grup

lavabo

adet

--

tasarım

--

lavabo

10AL75042

adet

--

tasarım

--

lavabo

10AL75042

tasarım

--

10AL75060

düzenleyen

Engin Çelik

ürün

düzenleyen

Engin Çelik

proje

ürün

ürün

parça

İSVEA

---

parça

proje

İSVEA

---

19-08-2015

onay tarihi

proje

İSVEA

---

parça

19-08-2015
onay tarihi

onay

Engin ÇELİK

--

--

parca kodu

--

--

parca kodu

--

--

parca kodu

üretim-a4-01

form no

hareli teak

Allegro 74 cm Tezgah 10AL75042
ön A
C

proje kodu
cizen
D

ürün kodu
tölerans

ölcek

std

döküman numarası

onay

Engin ÇELİK

proje kodu

cizen

ürün kodu

tölerans

ölcek

std

döküman numarası

proje kodu

cizen

ürün kodu

tölerans

ölcek

std

döküman numarası

--

B arka

Allegro 94 cm Tezgah 10AL75042
ön A

Allegro 94 cm Tezgah 10AL75060
Doğal
Kaplama

Engin ÇELİK
olusturma tarihi

--

19-08-2015

üretim-a4-01

form no

hareli teak

C

D
B arka

Engin ÇELİK

Doğal
Kaplama

-olusturma tarihi

19-08-2015

hareli teak

ön A

C

D

B arka

Engin ÇELİK

olusturma tarihi

19-08-2015
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PALAZZIO
designed by Art.Lab

Geleneksel ve çağdaş çizgilerin sentezlendiği
Palazzio, neoklasik tarzını banyo ambiyansına
yansıtıyor.

Palazzio
asma klozet

145

Palazzio
lavabo

146

Lavabolar

Klozet & Bideler

92
10PZ50092SV

10PZ02001SV

915x480 mm
lavabo

asma klozet

10PZ38005SV
tam ayak platin

10PZ41003SV
asma bide

10PZ38003SV
tam ayak beyaz

TEKNİK ÇİZİMLER
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92
10PZ50092SV
60

175
Ø45

140
248

130

C

235
F

S

511

600

540

825

865

batarya delikli
taşma delikli
montaj kiti dahil değildir
mobilya ile kullanıma uygun
duvara montaj yapılarak kullanılır

480

290
Ø35

105

915

125

915x480 mm
lavabo

10PZ38005SV tam ayak platin 2 parça
10PZ38003SV tam ayak beyaz 2 parça

smartFix

Yavaş
Kapanma

10PZ02001SV
asma klozet
180

420

70

Ø100

230

335

365

360

montaj seti dahil
smartFix
klozet kapağı ayrıca sipariş edilir
gömme rezervuar ile kullanıma uygundur

330

Ø55

535

46P00200I klozet kapağı beyaz
(yavaş kapanan)

smartFix

10PZ410013V
asma bide

F

C

S

smartFix

148
IUM QUALI
TY
EM
PR

REGINA

designed by Art.Lab

Geçmişten gelen, geleceğe ait bir koleksiyon...
Klasik tarzı modern yorumla birleştiren Regina,
banyolara değer katıyor.

Regina
asma klozet & bide

149

Regina
93 cm lavabo (seramik ayaklı)

150

Lavabolar

Klozet & Bideler

93
10RE50093SV

10RE02001SV

930x580 mm
lavabo

asma klozet

10RE38003SV
tam ayak (2 parça)

10RE41001SV
asma bide

TEKNİK ÇİZİMLER
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93
10RE50093SV
930x580 mm
lavabo

batarya delikli
taşma delikli
montaj kiti dahil değildir
mobilya ile kullanıma uygun
duvara montaj yapılarak kullanılır
10RE38003SV tam ayak beyaz 2 parça

smartFix

Yavaş
Kapanma

320

10RE02001SV
180

asma klozet

Ø55

550
360

montaj seti dahil
smartFix
gömme rezervuar ile kullanıma uygundur
klozet kapağı ayrıca sipariş edilir
42R00200I klozet kapağı (yavaş kapanan)

Ø102

270
325
225

420

290

105

50
360

smartFix

10RE41001SV
asma bide

smartFix

152

sharp&slim

SOTT'AQUA

designed by Nativita Design House

İtalyanca su altı dünyası anlamına gelen
Sott'Aqua koleksiyonu, ilhamını doğadan, sudan
alıyor. Tasarım sürecinde su altı dünyasının
sonsuz zenginliği, gizemi ve dinginliğinden
esinlenilen koleksiyonda; denizaltı canlılarının
yumuşak, akıcı ve huzur veren formları yeniden
hayat buluyor.

Sott'aqua
asma monobok lavabo

153

sharp&slim
sharp&slim

Sott'aqua
monoblok lavabo

154

sharp&slim

Sott'aqua
tezgahüstü lavabo

155

sharp&slim

Sott'aqua
lavabo

156

Lavabolar

50

61

10SQ37001SV

10SQ51061SV

500x420x830 mm
monoblok lavabo

605x500 mm
lavabo

sharp&slim

sharp&slim

51
10SQ51051SV
507x500 mm
lavabo

sharp&slim

59

50
10SQ37002SV

10SQ51058SV

500x420x515 mm
asma monoblok
lavabo

590x490 mm
yarım tezgahüstü
lavabo

sharp&slim
sharp&slim

60

57

10SQ50060SV

10SQ50057SV

600x380 mm
tezgahüstü lavabo

sharp&slim

571x436 mm
lavabo

50

48

10SQ51050SV

10SQ50048SV

500x380 mm
tezgahüstü lavabo

sharp&slim

478x417 mm
lavabo

sharp&slim

sharp&slim

TEKNİK ÇİZİMLER

50

157

sharp&slim

10SQ37001SV
500x420x830 mm
monoblok lavabo

batarya delikli
taşma delikli
sharp&slim
arkası sırsız

50

sharp&slim

10SQ37002SV
500x420x515 mm
asma monoblok
lavabo

batarya delikli
taşma delikli
sharp&slim
duvara montaj yapılarak kullanılır

sharp&slim

60
10SQ50060SV
600x380 mm
tezgahüstü lavabo

batarya deliksiz
taşma deliksiz
montaj kiti dahil değildir
mobilya ile kullanıma uygun
sharp&slim

sharp&slim

50
10SQ51050SV
500x380 mm
tezgahüstü lavabo

batarya deliksiz
taşma deliksiz
montaj kiti dahil değildir
mobilya ile kullanıma uygun
sharp&slim

158

TEKNİK ÇİZİMLER

57

sharp&slim

10SQ50057SV
571x436 mm
lavabo

batarya delikli
taşma delikli
montaj kiti dahil değildir
mobilya ile kullanıma uygun
duvara montaj yapılarak kullanılır
sharp&slim

48

sharp&slim

10SQ50048SV
478x417 mm
lavabo

batarya delikli
taşma delikli
montaj kiti dahil değildir
mobilya ile kullanıma uygun
duvara montaj yapılarak kullanılır
sharp&slim

sharp&slim

61
10SQ51061SV
605x500 mm
lavabo

batarya delikli
taşma delikli
montaj kiti dahil değildir
mobilya ile kullanıma uygun
duvara montaj yapılarak kullanılır
sharp&slim

sharp&slim

51
10SQ51051SV
507x500 mm
lavabo

batarya delikli
taşma delikli
montaj kiti dahil değildir
mobilya ile kullanıma uygun
duvara montaj yapılarak kullanılır
sharp&slim
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59
10SQ51058SV
590x490 mm
yarım tezgahüstü lavabo

batarya delikli
taşma delikli
mobilya ile kullanıma uygun
duvara montaj yapılarak kullanılır
lavabo montaj seti dahil değildir
sharp&slim

159

sharp&slim

160

PURITA

designed by Genesis Research & Design

Karakteristik özelliği saf ve berraklık olan Purita
asma klozet banyolara güzellik ve sakinlik
getiriyor.

Purita
asma klozet

161

smartFix
konfronto
slim kapak

D55
Konfronto
55 cm
Purita
asma klozet

162

Klozet

10PL02007SV
asma klozet

smartFix
55cm konfronto

TEKNİK ÇİZİMLER

163

D55 konfronto smartFixPlus İnce Kapak

10PL02007SV
wall hung wc

55cm Konfronto
gizli montaj
montaj kiti dahil
kapak ayrıca sipariş edilmelidir
smartFix
40S40200I S40 klozet kapağı (yavaş kapanan, tak-çıkart, slim)
40S30200I S30 klozet kapağı (yavaş kapanan)
40S30100I S30 klozet kapağı (normal)

seatPlus

aquaPlus

Yavaş
Kapanan

164

VIVA!

designed by Art.Lab

Kalitenin estetikle buluştuğu Viva!, yuvarlak
hatları ve kıvrımlı tasarımı ile öne çıkıyor. Organik
formlar Viva! ile banyoda hayat buluyor.

Viva!
lavabo

165

smartFixPlus

Viva!
asma klozet & bide

166

Lavabolar

Klozet & Bideler

97
10VV50097SV

10VV02003SV

970x485 mm
tezgahüstü lavabo

asma klozet

smartFixPlus

81
10VV50081SV

10VV41003SV

805x485 mm
tezgahüstü lavabo

asma bide

smartFixPlus
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97
10VV50097SV
970x485 mm
lavabo

batarya delikli
taşma delikli
mobilya ile kullanıma uygun
duvara montaj yapılarak kullanılır
montaj kiti dahil değildir

81
10VV50081SV
805x485 mm
lavabo

batarya delikli
taşma delikli
mobilya ile kullanıma uygun
duvara montaj yapılarak kullanılır
montaj kiti dahil değildir

smartFixPlus İnce Kapak

seatPlus

aquaPlus

Yavaş
Kapanma

10VV02003SV
asma klozet

montaj seti dahil
smartFixPlus
gömme rezervuar ile kullanıma uygundur
klozet kapağı ayrıca sipariş edilir
40KF0200I-S klozet kapağı(yavaş kapanan, tak-çıkart)

smartFixPlus

10VV41003SV
asma bide

smartFixPlus

168

Sentimenti
flat lavabo

169

UltraFlat

170

cleaRim

SENTIMENTI

designed by Nativita Design House

Yuvarlak ve keskin hatları bir araya getiren
Sentimenti, banyolarda zarafet ve yalınlığı bir
arada sunuyor.

Sentimenti
cleaRim asma klozet

171

smartFix
cleaRim
slim kapak

Sentimenti
cleaRim asma klozet

172

Lavabolar

Klozet & Bideler

SENTIMENTI I

100
10SM50100SV
1000x465 mm
flat lavabo

10AR02007SV
ultraflat

82
10SM50082SV
820x465 mm
flat lavabo

ultraflat

65
10SM50065SV
650x465 mm
flat lavabo

ultraflat

45
10SM50045SV
450x300 mm
flat lavabo

ultraflat

Sentimenti I
clearim asma klozet

cleaRim
smartFix
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100
10SM50100SV
1000x465 mm
flat lavabo

batarya delikli
taşma delikli
montaj kiti dahil değildir
mobilya ile kullanıma uygun
duvara montaj yapılarak kullanılır

82
10SM50082SV
820x465 mm
flat lavabo

batarya delikli
taşma delikli
montaj kiti dahil değildir
mobilya ile kullanıma uygun
duvara montaj yapılarak kullanılır

65
10SM50065SV
650x465 mm
flat lavabo

batarya delikli
taşma delikli
montaj kiti dahil değildir
mobilya ile kullanıma uygun
duvara montaj yapılarak kullanılır

45
10SM50045SV
450x300 mm
flat lavabo

batarya delikli
taşma delikli
montaj kiti dahil değildir
mobilya ile kullanıma uygun
duvara montaj yapılarak kullanılır

173

174
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aquaPlus

clearim

Yavaş
Kapanma

10AR02007SV
Sentimenti I
cleaRim asma klozet
cleaRim
hidden installation
montaj seti dahil
klozet kapağı ayrıca sipariş edilir
gömme rezarvuar 4 lt.’ye ayarlanmalıdır
smartFix
40D40200I D40 klozet kapağı (yavaş kapanan, slim)
40D30200I D30 klozet kapağı (yavaş kapanan)
40D30100I D30 klozet kapağı (normal)

aquaPlus

10AR02007SV + 46Z60100I
mükemmel klozet

gömme rezarvuar 4 lt.’ye ayarlanmalıdır
klozet kapağı ayrıca sipariş edilir
46Z60100I klozet kapağı (smartPlus)

Yavaş
Kapanma

Rimless

176

UltraFlat

SISTEMAT

designed by Genesis Research & Design

SistemaT lavabo koleksiyonu, yalın tasarım çizgisi
ile kullanışlı ve şık banyolar yaratıyor.

SistemaT
flat lavabo

177

UltraFlat

SistemaT
flat lavabo

178

UltraFlat

SistemaT
flat lavabo

179

Lavabolar

121
10SL50121SV
1216x460 mm
flat lavabo

ultraflat

101
10SL50101SV
1015x465 mm
flat lavabo

ultraflat

91
10SL50091SV
915x465 mm
flat lavabo

ultraflat

81
10SL51081SV
815x465 mm
flat lavabo

ultraflat

71
10SL50071SV
715x465 mm
flat lavabo

ultraflat

61
10SL50061SV
615x465 mm
flat lavabo

ultraflat

180

TEKNİK ÇİZİMLER

120
10SL50121SV
1216x460 mm
flat lavabo

batarya delikli
taşma delikli
montaj kiti dahil değildir
mobilya ile kullanıma uygun
duvara montaj yapılarak kullanılır

101
10SL50101SV
1015x465 mm
flat lavabo

batarya delikli
taşma delikli
montaj kiti dahil değildir
mobilya ile kullanıma uygun
duvara montaj yapılarak kullanılır

91
10SL50091SV
915x465 mm
flat lavabo

batarya delikli
taşma delikli
montaj kiti dahil değildir
mobilya ile kullanıma uygun
duvara montaj yapılarak kullanılır

81
10SL51081SV
815x465 mm
flat lavabo

batarya delikli
taşma delikli
montaj kiti dahil değildir
mobilya ile kullanıma uygun
duvara montaj yapılarak kullanılır

TEKNİK ÇİZİMLER

71
10SL50071SV
715x465 mm
flat lavabo

batarya delikli
taşma delikli
montaj kiti dahil değildir
mobilya ile kullanıma uygun
duvara montaj yapılarak kullanılır

61
10SL50061SV
615x465 mm
flat lavabo

batarya delikli
taşma delikli
montaj kiti dahil değildir
mobilya ile kullanıma uygun
duvara montaj yapılarak kullanılır

181

182

Sharp&Slim

SISTEMAU

designed by Genesis Research & Design

SistemaU lavabo koleksiyonu, zarif ve şık
tasarımıyla size özel banyolar yaratıyor.

SistemaU
lavabo

183

Sharp&Slim
Kompakto

D38
KOMPAKTA
38 cm

Sistema U
lavabo

184

Lavabolar

70
10PL53070SV
700x380 mm
lavabo

sharp&slim
38cm kompakto

55
10PL53055SV
550x380 mm
lavabo

sharp&slim
38cm kompakto

50
10PL53050SV
500x510 mm
lavabo

sharp&slim

TEKNİK ÇİZİMLER

70

185

D38 kompakto

10PL53070SV
700x380 mm
lavabo

38 cm kompakto
batarya delikli
taşma delikli
montaj kiti dahil değildir
duvarda ve mobilya ile
kullanıma uygundur

D38 kompakto

55
10PL53055SV
550x380 mm
lavabo

38 cm kompakto
batarya delikli
taşma delikli
montaj kiti dahil değildir
duvarda ve mobilya ile
kullanıma uygundur

50
10PL53050SV
500x510 mm
lavabo

batarya delikli
taşma delikli
montaj kiti dahil değildir
duvarda ve mobilya ile
kullanıma uygundur

186

UltraFlat

SISTEMAX

designed by OMC2 Design Studios

SistemaX koleksiyonu, zarif ve yalın çizgisi ile
banyoları estetik ve fonksiyonel unsurlarla
buluşturuyor.

SistemaX Clear
flat lavabo

187

UltraFlat

SistemaX Clear
flat lavabo

188

Lavabolar

Banyo Mobilyaları

121

100

10SX50121SV

22SFS003100I

1210x505 mm
Clear flat lavabo

1000x505x850 mm

ultraflat

doğal ahşap kaplama
lavabo dahildir-10SX51101SV
22SFS003100I hareli teak

101
10SX51101SV
1010x505 mm
Clear flat lavabo

ultraflat

80

80

10SX50080SV

22SFS003080I

800x505 mm
Clear flat lavabo

800x505x850 mm

ultraflat

doğal ahşap kaplama
lavabo dahildir-10SX50080SV
22SFS003080I hareli teak
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189

ultraflat

121
10SX50121SV
1210x505
clear flat lavabo

batarya delikli
taşma delikli
montaj kiti dahil değildir
mobilya ile kullanıma uygun
duvara montaj yapılarak kullanılır

ultraflat

101
10SX51101SV
1010x505 mm
clear flat lavabo

batarya delikli
taşma delikli
montaj kiti dahil değildir
mobilya ile kullanıma uygun
duvara montaj yapılarak kullanılır

ultraflat

80
10SX50080SV
800x505 mm
clear flat lavabo

batarya delikli
taşma delikli
montaj kiti dahil değildir
mobilya ile kullanıma uygun
duvara montaj yapılarak kullanılır

100

80

22SFS003100I

22SFS003080I

1000x505x850 mm

800x505x850 mm

doğal ahşap kaplama
lavabo dahildir10SX51101SV
22SFS003100I hareli teak

doğal ahşap kaplama
lavabo dahildir10SX50080SV
22SFS003080I hareli teak

190

191

sharp&slim

SistemaY
tezgahüstü lavabo

192

sharp&slim

SISTEMAY

designed by OMC2 Design Studios

SistemaY koleksiyonu, farklı ihtiyaçlara sunduğu
fonksiyonel ve estetik alternatifler ile beğeni
topluyor.

SistemaY Clear
52cm tezgahüstü lavabo

193

SistemaY Soft
45 cm tezgahüstü lavabo

194

sharp&slim

SistemaY Clear
65 cm tezgahüstü lavabo

195

Lavabolar

60

65

10SY51060SV

10SY50065SV

600x420 mm

644x395 mm

Soft tezgahüstü
lavabo

sharp&slim

Clear tezgahüstü
lavabo

ø45

52

10SY65045SV

10SY50052SV

Soft
tezgahüstü lavabo

525x395 mm

ø45

60

10SY66045SV

10SY50060SV

Soft
tezgahüstü lavabo

600x377 mm

Clear tezgahüstü
lavabo

Clear tezgahüstü
lavabo

sharp&slim

sharp&slim

sharp&slim

196
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65

sharp&slim

10SY50065SV
644x395 mm
Clear tezgahüstü lavabo

batarya delikli
taşma deliksiz
mobilya ile kullanıma uygun
sharp&slim

sharp&slim

52
10SY50052SV
525x395 mm
Clear tezgahüstü lavabo

batarya delikli
taşma deliksiz
mobilya ile kullanıma uygun
sharp&slim

sharp&slim

60
10SY50060SV
600x377 mm
Clear tezgahüstü lavabo

batarya deliksiz
taşma deliksiz
mobilya ile kullanıma uygun
sharp&slim
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197

sharp&slim

60
10SY51060SV
600x420 mm
tezgahüstü lavabo

batarya delikli
taşma deliksiz
mobilya ile kullanıma uygun
sharp&slim

ø45
10SY65045SV
tezgahüstü lavabo

batarya delikli
taşma deliksiz
mobilya ile kullanıma uygun

ø45
10SY66045SV
tezgahüstü lavabo

batarya deliksiz
taşma deliksiz
mobilya ile kullanıma uygun

198

sharp&slim

SISTEMAZ

designed by OMC2 Design Studios

SistemaZ koleksiyonu, şık ve konforlu tasarımı
işlevsellikle birleştiriyor.

SistemaZ Frame
lavabo

199

sharp&slim

SistemaZ
frame kavabo

200

sharp&slim

SistemaZ Frame
lavabo

201

Lavabolar

90
10SF50090SV
900x420 mm
Frame lavabo

sharp&slim

70
10SF50070SV
700x420 mm
Frame lavabo

sharp&slim

60
10SF50060SV
600x420 mm
Frame lavabo

sharp&slim

50
10SF50051SV
500x420 mm
Frame lavabo

sharp&slim

51
10SF50050SV
510x250 mm
Frame lavabo

sharp&slim

202
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90

sharp&slim

10SF50090SV
900x420 mm
Frame lavabo

batarya delikli
taşma delikli
montaj kiti dahil değildir
mobilya ile kullanıma uygun
duvara montaj yapılarak kullanılır
sharp&slim

sharp&slim

70
10SF50070SV
700x420 mm
Frame lavabo

batarya delikli
taşma delikli
montaj kiti dahil değildir
mobilya ile kullanıma uygun
duvara montaj yapılarak kullanılır
sharp&slim

sharp&slim

60
10SF50060SV
600x420 mm
Frame lavabo

batarya delikli
taşma delikli
montaj kiti dahil değildir
mobilya ile kullanıma uygun
duvara montaj yapılarak kullanılır
sharp&slim

sharp&slim

50
10SF50051SV
500x420 mm
Frame lavabo

batarya delikli
taşma delikli
montaj kiti dahil değildir
mobilya ile kullanıma uygun
duvara montaj yapılarak kullanılır
sharp&slim
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203
batarya deliksiz

51
10SF50050SV
510x250 mm
Frame lavabo

batarya delikli or batarya deliksiz
taşma delikli
montaj kiti dahil değildir
mobilya ile kullanıma uygun
sharp&slim

10SF39001SV
Frame yarım ayak

SistemaZ Frame S&S serisi lavabolar ile uyumludur
lavabo montaj vidası dahildir
yarım ayak montaj vidasi dahildir

batarya delikli-sağ

batarya delikli-sol

sharp&slim

204

SOLUZIONE

designed by Genesis Research & Design

Fonksiyon, ergonomi ve estetik katma değerleri
ile hareket eden Soluzione koleksiyonu, geniş
ürün yelpazesi ile profesyonellere rahatlıkla
kullanabilecekleri zengin bir kaynak sunuyor.

Soluzione VI
asma klozet

205

smartRim
smartFix

Soluzione XI
asma klozet

206

Soluzione II
asma klozet

207

Soluzione VI
duvara sıfır klozet&rezervuar

208

Lavabolar

Klozet & Bideler

Pisuvarlar

Soluzione XI

56
10SZ77056SV

10KF02001SV

10SZ92001SV

562x382 mm
tezgahaltı lavabo

Soluzione XI
asma klozet

Soluzione I pisuvar

smartRim
smartFix

54
10PL77054SV
540x370 mm
tezgahaltı lavabo

Soluzione VI

54
10SZ77053SV
540x370 mm
tezgahaltı lavabo

10SZ04002SV
10BPS1002SV
Soluzione VI duvara sıfır
klozet&rezervuar

50
10PL77045SV
500x340 mm
tezgahaltı lavabo

10SZ02002SV
Soluzione VI
asma klozet

57
10AC77057SV
573x404 mm
tezgahaltı lavabo

Soluzione II

52
10AR77051SV

10MY02001SV

524x422 mm
tezgahaltı lavabo

Soluzione II
asma klozet

46

10MY41001SV

10AR77046SV
460x376 mm
tezgahaltı lavabo

Soluzione II
asma bide
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56
10SZ77056SV
562x382 mm
tezgahaltı lavabo

batarya deliksiz
taşma delikli
montaj kiti dahil değildir
mobilya ile kullanıma uygun

54
10PL77054SV
540x370 mm
tezgahaltı lavabo

54
10SZ77053SV
540x370 mm
tezgahaltı lavabo

batarya deliksiz - taşma delikli
montaj kiti dahil değildir
mobilya ile kullanıma uygun

50
10PL77045SV
500x340 mm
tezgahaltı lavabo

batarya deliksiz
taşma delikli
montaj kiti dahil değildir
mobilya ile kullanıma uygun

57
10AC77057SV
573x404 mm
tezgahaltı lavabo

batarya deliksiz
taşma delikli
montaj kiti dahil değildir
mobilya ile kullanıma uygun

209

210
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52
10AR77051SV
524x422 mm
tezgahaltı lavabo

batarya deliksiz
taşma delikli
montaj kiti dahil değildir
mobilya ile kullanıma uygun

46
10AR77046SV
460x376 mm
tezgahaltı lavabo

batarya deliksiz
taşma delikli
montaj kiti dahil değildir
mobilya ile kullanıma uygun

Soluzione XI
seatPlus

aquaPlus

Yavaş İnce Kapak
Kapanma

10KF02001SV
Soluzione XI
smartRim asma klozet
180

155

Ø55
545
345
310
210

435

smartFix
klozet kapağı ayrıca sipariş edilir
40KF0200I K40 klozet kapağı (yavaş kapanan, tak-çıkart, slim)

Ø102

400

363

Soluzione VI
seatPlus

10SZ04002SV
10BPS1001SV
Soluzione VI
duvara sıfır klozet&rezervuar

montaj seti dahil
alttan çıkış kadası dahil
klozet kapağı ayrıca sipariş edilir
40S40200I S40 klozet kapağı (yavaş kapanan, tak-çıkart, slim)
40S30200I S30 klozet kapağı (yavaş kapanan)
40S30100I S30 klozet kapağı (normal)

aquaPlus

Yavaş İnce Kapak
Kapanma

TEKNİK ÇİZİMLER
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Soluzione VI
seatPlus

aquaPlus

Yavaş İnce Kapak
Kapanma

seatPlus

aquaPlus

Yavaş Slim Kapak
Kapanma

10SZ02002SV
Soluzione VI
asma klozet

klozet kapağı ayrıca sipariş edilir
40S40200I S40 klozet kapağı (yavaş kapanan, tak-çıkart, slim)
40S30200I S30 klozet kapağı (yavaş kapanan)
40S30100I S30 klozet kapağı (normal)

SOLUZIONE II

10MY02001SV
Soluzione II
asma klozet

klozet kapağı ayrıca sipariş edilir
40H40200I H40 klozet kapağı (yavaş kapanan, tak-çıkart, slim)

SOLUZIONE II

10MY41001SV
Soluzione II
asma bide

10SZ92001SV
Soluzione I pisuvar

çıkış sifonu dahil
pisuvar montaj seti dahil
dl-temiz su girişi üstten, pis su çıkışı gizli
ds-temiz su girişi gizli, pis su çıkışı gizli

212

D37
KOMPAKT
37 cm

Absolute
kompakt lavabo

213

kompakt

D61
KOMPAKT
61 cm

Absolute
smartRim duvara sıfır
klozet&rezervuar

214

rimLess
kompakt

ABSOLUTE
designed by Ettore Giordano

Absolute küçük banyoları kullanışlı mekanlara
dönüştürüyor.
Isvea tasarımcılarından Prof. Ettore Giordano
tarafından tasarlanan Absolute, yalın tasarımı
ile dikkat çekerken, küçük alanlarda aranılan
konfor ve fonksiyonelliği sunuyor. Mevcut alanın
en iyi şekilde kullanılmasına olanak sağlayan
Absolute ile küçük banyolar mükemmel alanlara
dönüşüyor.

D50
KOMPAKT
50 cm
Absolute
rimLess asma klozet & bide

215

flat
kompakt

D37
KOMPAKT
37 cm

216

rimLess
kompakt

D50
KOMPAKT
50 cm
Absolute
rimLess duvara sıfır klozet & bide

217

Lavabolar

Klozet & Bideler

81
10KF50081SV

10AB02001SV

810x370 mm
kompakt lavabo

asma klozet

37cm kompakt
flat

rimLess
50cm kompakt

61
10KF50061SV

10AB41001SV

610x370 mm

asma bide

kompakt lavabo

37cm kompakt
flat

50cm kompakt

10AB10001SV
duvara sıfır tek klozet

rimLess
50cm kompakt

10AB42001SV
duvara sıfır tek bide

50cm kompakt

10AB04001SV
10ABS1002SV
smartRim duvara sıfır
klozet&rezervuar

smartRim
61cm kompakt

218
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D37 kompakt

81
10KF50081SV
810x370 mm
kompakt lavabo

280
57
183

23,5

155

155

371
210

37cm kompakt
batarya delikli
taşma delikli
montaj kiti dahil değildir
mobilya ile kullanıma uygun

150

700
813

150

850

850
850

787
550

550

500

500

D37 kompakt

61
10KF50061SV
610x370 mm
kompakt lavabo

23,5

280
57
183

155

155

371
210

37cm kompakt
batarya delikli
taşma delikli
montaj kiti dahil değildir
mobilya ile kullanıma uygun

500
612

150

850

150

850

850

787
550
500

550
500

D50 kompakt

Yavaş
Kapanma

aquaPlus

10AB02001SV
rimLess asma klozet

50cm kompakt
gömme rezervuar ile kullanıma uygundur
klozet kapağı ayrıca sipariş edilir
40R30200I R30 klozet kapağı (yavaş kapanan)
40R30100I R30 klozet kapağı (normal)

D50 kompakt

10AB41001SV
asma bide

50cm kompakt
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D50 kompakt

Yavaş
Kapanma

aquaPlus

10AB10001SV
rimLess duvara sıfır tek klozet

50cm kompakt
gömme rezervuar ile kullanıma uygundur
montaj seti dahil
klozet kapağı ayrıca sipariş edilir
40R30200I R30 klozet kapağı (yavaş kapanan)
40R30100I R30 klozet kapağı (normal)

D50 kompakt

10AB42001SV
duvara sıfır tek bide

50cm kompakt

Yavaş
Kapanma

10AB04001SV
10ABS1002SV
smartRim duvara sıfır
klozet&rezervuar
800

61cm kompakt
alttan çıkış kadası dahil
montaj seti dahil
klozet kapağı ayrıca sipariş edilir
40R30200I R30 klozet kapağı (yavaş kapanan)
40R30100I R30 klozet kapağı (normal)

200

535

aquaPlus

smartRim

D61 kompakt

220

smartRim
kompakt

VENTI

designed by Genesis Research & Design

Kusursuz İtalyan tasarımı Venti ile banyoların
havası değişiyor.

Venti
smartRim asma klozet

221

smartRim

Venti
smartRim asma klozet

222

Klozet

10VN02001SV
smartRim asma klozet

smartRim
50cm kompakt
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223

smartRim

10VN02001SV
smartRim asma klozet

50cm kompakt
gömme rezervuar ile kullanıma uygundur
gömme rezarvuar 4 lt.’ye ayarlanmalıdır
klozet kapağı ayrıca sipariş edilir
40Y40200I Y40 klozet kapağı (yavaş kapanan, tak-çıkart, slim)

Yavaş
Kapanma

aquaPlus İnce Kapak

D50 kompakt

BANYO MOBİLYALARI

224

225

226 COVO
236 BEI
246 PIETRA
250 MARINO
258 SOFFICE
264 ELEGANZA
268 PRO
274 NEO
280 FONTE
286 TEMPO
290 SIENTO
294 URBAN
298 ARIA
302 PALERMO
306 CORONA
310 COMO
314 LUGANO
318 SISTEMAY
322 SISTEMAZ
326 SOLANTE
330 RAVELLO
334 AYNALAR VE
ÜST DOLAPLAR
342 E-MOTION

226

227

Covo
tezgahüstü
aksesuarlık
Covo
ayna
Covo
lavabo dolabı
Covo
kısa boy dolabı

228

COVO
designed by Sevil Acar

Fonksiyonel ve etkileyici tasarımlı Covo,
banyolarda aranılan konfor ve şıklığı sunuyor.

Covo
lavabo dolabı

229

Covo
ayna
Covo
lavabo dolabı

230

Banyo Mobilyaları

158

80

21CVS067158I

21CVS065080I

1580x480x765 mm
lavabo dolabı

800x480x465 mm
lavabo dolabı

100

60

21CVS067100I

21CVS065055I

1000x480x765 mm
lavabo dolabı

600x425x745 mm
lavabo dolabı

100

60

21CVS167100I

21CVS165055I

1000x480x765 mm
lavabo dolabı

600x425x745 mm
lavabo dolabı

231

40
21CV3165035I

21CV2065000I

400x360x1440 mm
boy dolabı

390x300x690 mm
tezgahüstü aksesuarlık

41
21CV2001041I
410x120x710 mm
üst dolap

45
21CV3167036I
450x360x1170 mm
kısa boy dolabı

50
25CV4000050I
500x750 mm
ayna

ø55
21SQ4001055I
715x550x50 mm
ayna

45
23SQ9017045I
450x80x100 mm
raf

ø40
21SQ9301040I
400x400x450 mm
puf

232
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Doğal
Kaplama

Yavaş
Kapanan

158
1580x480x765 mm
lavabo dolabı


uyumlu lavabo
Sott'Aqua 10SQ50057SV

gövde lake
kapaklar lake
tezgah lake
tezgah doğal ahşap
ayaklar doğal ahşap
çekmece (yavaş kapanan)
lavabo dahildir

21CVS067158I koyu gri-açık gri-meşe

Doğal
Kaplama

Yavaş
Kapanan

100
1000x480x765 mm
lavabo dolabı


uyumlu lavabo
Sott'Aqua 10SQ50048SV

gövde lake
kapaklar lake
ayaklar doğal ahşap
çekmece (yavaş kapanan)
lavabo dahildir

21CVS067100I koyu gri-açık gri-meşe

Doğal
Kaplama

Yavaş
Kapanan

100
1000x480 mm
lavabo dolabı


uyumlu lavabo
Sott'Aqua 10SQ50048SV

gövde lake
kapaklar lake
çekmece(yavaş kapanan)
lavabo dahildir

21CVS167100I koyu gri-açık gri-meşe

Doğal
Kaplama

80
800x480x465 mm
lavabo dolabı


uyumlu lavabo
Sott'Aqua 10SQ50057SV

gövde lake
kapaklar lake
çekmece (yavaş kapanan)

21CVS065080I beyaz-meşe

lavabo dahildir

21CVS068080I koyu gri-meşe

Yavaş
Kapanan

TEKNİK ÇİZİMLER
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Doğal
Kaplama

Yavaş
Kapanan

Doğal
Kaplama

Yavaş
Kapanan

Doğal
Kaplama

Yavaş
Kapanan

60
600x425x745 mm
lavabo dolabı


gövde lake
kapaklar lake
ayaklar doğal ahşap
çekmece (yavaş kapanan)
lavabo dahildir

uyumlu lavabo
Sott'Aqua 10SQ50057SV

21CVS065055I beyaz-meşe
21CVS068080I koyu gri-meşe

60
600x425 mm
lavabo dolabı


uyumlu lavabo
Sott'Aqua 10SQ50057SV

gövde lake
kapaklar lake
çekmece(yavaş kapanan)

21CVS165055I beyaz-meşe

lavabo dahildir

21CVS168055I koyu gri-meşe

40
400x360x1440 mm
boy dolabı


21CV3165035I beyaz-meşe (sağ)
21CV3265035I beyaz-meşe (sol)
gövde lake
kapaklar lake
menteşeli kapak (yavaş kapanan)

21CV3168035I koyu gri-açık gri-meşe (sağ)
21CV3368035I koyu gri-açık gri-meşe (sol)

Doğal
Kaplama

45
450x360x1170 mm
kısa boy dolabı


gövde lake
kapaklar lake
ayaklar doğal ahşap
menteşeli kapak (yavaş kapanan)

21CV3167036I koyu gri-açık gri-meşe (sağ)
21CV3267036I koyu gri-açık gri-meşe (sol)

Yavaş
Kapanan

234
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Doğal
Kaplama

30
390x300x690 mm
tezgahüstü aksesuarlık


seramik altlık
gövde doğal ahşap

21CV2065000I beyaz-meşe

Doğal
Kaplama

45
450x80x100 mm
Marino raf


21SQ9069045I koyu gri lake
21SQ9070045I açık gri lake
doğal ahşap kaplama

21SQ9001045I high gloss lake beyaz

41
410x120x710 mm
üst dolap


21CV2001041I üst dolap

50
500x750 mm
ayna


kumlamalı

25CV4000050I ayna

TEKNİK ÇİZİMLER
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High Gloss

Doğal
Kaplama

ø55
715x550x50 mm
Marino ayna


doğal ahşap kaplama
high gloss lake
deri kuşaklı
ledli
antiFog ayna

hareli hareli teakde kahverengi deri kuşak,
high gloss lakede beyaz deri kuşak
uygulanır

21SQ4001055I lake beyaz

High Gloss

ø40
400x400x450 mm
Marino puf

üst kapak açılarak içi depolama
amaçlı kullanılabilir



gövde highgloss lake
kapak deri

21SQ9301040I lake beyaz

236

Sott'Aqua
ayna
Bei
lavabo dolabı
Bei
boy dolabı
Bei
tezgahüstü unit
Sott!Aqua
puf

237

238

BEI
designed by Sevil Acar

Güçlü tasarım dilini etkileyici bir estetik anlayışla
birleştiren Bei, banyolara farklı bir hava katıyor.

Bei
lavabo dolabı
Bei
tezgahüstü aksesuarlık
Sott'Aqua
puf

239

Bei
lavabo dolabı
Bei
tezgahüstü
aksesuarlık
Bei
yan aksesuarlık
Sott'Aqua
puf
Sott'Aqua
ayna

240

Banyo Mobilyaları

155

80

21BES064155I

21BES064080I

1595x450x760 mm
lavabo dolabı

815x465x500 mm
lavabo dolabı

100

60

21BES065100I

21BES065055I

1050x450x760 mm
lavabo dolabı

600x450x760 mm
lavabo dolabı

100

60

21BES164100I

21BES164055I

1050x450 mm
lavabo dolabı

600x450 mm
lavabo dolabı

241

35

25

21BE3164035I

21BE2064000I

350x300x1400 mm
boy dolabı

250x120x725 mm
yan aksesuarlık

26
21BE4065000I
260x300x340 mm
tezgahüstü aksesuarlık

35
21BE3165036I
450x400x1200 mm
kısa boy dolabı

ø40
21SQ9304040I
400x400x450 mm
puf

ø55
21SQ4001055I
715x550x50 mm
ayna

35
21BE7164035I
350x300x1600 mm
döner boy dolabı

60
21BE4004060I
600x780 mm
ayna

48
21BE4066048I
480x780 mm
ayna

242
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Yavaş
Kapanan

155
1595x450x760 mm
lavabo dolabı


uyumlu lavabo
Sistema 10SY50052SV

gövde membran
kapaklar membran
tezgah lake/masif meşe
ayaklar profil boya
çekmece (yavaş kapanan)

21BES064155I siyah-vizon

lavabo dahildir

21BES065155I beyaz-meşe

Yavaş
Kapanan

100
1050x450x760 mm
lavabo dolabı


uyumlu lavabo
Sistema 10SY50052SV

gövde membran
kapaklar membran
ayaklar profil boya
çekmece (yavaş kapanan)

21BES064100I siyah-vizon

lavabo dahildir

21BES065100I beyaz-meşe

Yavaş
Kapanan

100
1050x450 mm
lavabo dolabı


uyumlu lavabo
Sistema 10SY50052SV

gövde membran
kapaklar membran
çekmece(yavaş kapanan)

21BES164100I siyah-vizon

lavabo dahildir

21BES165100I beyaz-meşe

Yavaş
Kapanan

80
815x465x500 mm
lavabo dolabı


uyumlu lavabo
Sistema 10SY50065SV

gövde membran
kapaklar membran
çekmece (yavaş kapanan)

21BES064080I siyah-vizon

lavabo dahildir

21BES065080I beyaz-meşe

TEKNİK ÇİZİMLER
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Yavaş
Kapanan

60
600x450x760 mm
lavabo dolabı


uyumlu lavabo
Sistema 10SY50052SV

gövde membran
kapaklar membran
ayaklar profil boya
çekmece (yavaş kapanan)

21BES064055I siyah-vizon

lavabo dahildir

21BES065055I beyaz-meşe

Yavaş
Kapanan

60
600x450 mm
lavabo dolabı


uyumlu lavabo
Sistema 10SY50052SV

gövde membran
kapaklar membran
çekmece(yavaş kapanan)

21BES164055I siyah-vizon

lavabo dahildir

21BES165055I beyaz-meşe

Yavaş
Kapanan

35
350x300x1400 mm
boy dolabı


21BE3164035I siyah-vizon (sağ)
21BE3264035I siyah-vizon (sol)
gövde membran
kapaklar membran
menteşeli kapak (yavaş kapanan)

21BE3165035I beyaz-meşe (sağ)
21BE3265035I beyaz-meşe (sol)

Yavaş
Kapanan

35
450x400x1200 mm
kısa boy dolabı


21BE3164036I siyah-vizon (sağ)
21BE3264036I siyah-vizon (sol)
gövde membran
kapaklar membran
ayaklar profil boya
menteşeli kapak (yavaş kapanan)

21BE3165036I beyaz-meşe (sağ)
21BE3265036I beyaz-meşe (sol)

244
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35
350x300x1600 mm
döner boy dolabı


gövde lake
kapaklar lake
ön yüzey ayna

21BE7164035I siyah-vizon

25
250x120x725 mm
yan aksesuarlık


raf membran
profil gövde

21BE2064000I siyah-vizon
21BE2065000I beyaz-meşe

26
260x300x340 mm
tezgahüstü aksesuarlık


21BE4065000I siyah
gövde lake

21BE4065000I beyaz

60
600x780 mm
ayna


ledli
gövde lake

21BE4004060I siyah
21BE4066060I meşe
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48
480x780 mm
ayna


21BE4004048I siyah
gövde lake

21BE4066048I meşe

High Gloss

ø55
715x550x50 mm
Marino ayna


doğal ahşap kaplama
high gloss lake
deri kuşaklı
ledli
antiFog ayna

hareli hareli teakde kahverengi deri kuşak,
high gloss lakede beyaz deri kuşak uygulanır

21SQ4004055I lake siyah
21SQ4001055I lake beyaz

ø40
400x400x450 mm
Marino puf

üst kapak açılarak içi depolama
amaçlı kullanılabilir



gövde lake
kapak deri

21SQ9304040I lake siyah
21SQ9301040I lake beyaz

Doğal
Kaplama

246

PIETRA
designed by Genesis Research & Design

Yalın çizgisini işlevsel ve estetik tasarım detayları
ile buluşturan Pietra, modern tasarım anlayışına
sofistike bir yorum getiriyor.

Pietra
lavabo dolabı

247

Pietra
lavabo dolabı

248

Banyo Mobilyaları

120

55

27PTS065120I

21SQ4004056I

1200x718x495 mm
lavabo dolabı

550x550x50 mm
ayna

40
21SQ4004040I
400x400x50 mm
ayna

80
27PTS065080I
780x833x495 mm
lavabo dolabı
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revizyon nn 00-00 revizyon tarihi 2010-07-30 revizyon açıklama:doküman no'sunda belirtilmiştir

Tasarım ve cizimler 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kapsamındadır. Her hakkı Isvea Cucine Mobili A.Ş. ve tasarım, üretim hakkını

tolerans standart, ( std ) boyut ±1mm, cap 0-0,2mm, derinlik +0,5mm, ilk delik ±0,3mm

satın alan (--------)firmasına aittir. Hiçbir şekilde izinsiz kopyalanamaz, çogaltılamaz, üretilemez.

Bas-Aç

120
27PTS065120I
1200x718x495 mm
lavabo dolabı

718

uyumlu lavabo
Sistema 10SY65045SV

gövde membran
tezgah membran
ayaklar profil boya
çekmece (bas-aç)

0

120
495

lavabo dahildir

a

b

c

PVC-2

--

--

--

PVC-0.40

--

--

--

d

Renkler

-

--

--

--

--

--

--

--

--

Çizen

Ahmet ÖZDEMİR

Kontrol

Engin ÇELİK

Ölçek

Isvea Cucine Mobili A.Ş
Organize San. Böl. 4. cd. Nr:10

Tarih

14/12/2018

Çorum/Türkiye
Tel:0 364 254 96 01 Fax:0 364 254 96 06

Açıklama

meşe

Ürün adı
Parça adı

YENİ MODEL C-2

Resim üzerinden kesinlikle ölçü almayınız !

A4-yan

Bas-Aç

80
27PTS065080I
780x833x495 mm
lavabo dolabı

833

uyumlu lavabo
Sistema 10SX50080SV

gövde membran
tezgah membran
ayaklar profil boya
çekmece (bas-aç)

495

780

lavabo dahildir

meşe

High Gloss

ø55
550x550x50 mm
Marino ayna


high gloss lake
ledli
antiFog ayna

21SQ4004056I lake siyah

High Gloss

ø40
400x400x50 mm
Marino ayna


high gloss lake
ledli
antiFog ayna

21SQ4004040I lake siyah

250

Viva!
asma klozet & bide

251

Marino
ayna
Marino
raf
Sott'aqua
yarım tezgahüstü lavabo
Marino
lavabo dolabı
Marino
lavabo dolabı

252

MARINO
designed by Sevil Acar

Sualtı dünyasının akıcı formlarını yeniden
yorumlayan Marino; estetik, fonksiyonellik ve
sadeliği bir arada sunuyor.

Marino
ayna
Marino
raf
Marino
makyaj ünitesi
Marino
lavabo dolabı

253

Marino
boy dolabı
Marino
ayna
Marino
raf
Marino
makyaj ünitesi
Marino
çekmece ünitesi
Marino
puf

254

Banyo Mobilyaları Marino

90

120

23SQS517090I

23SQ1017120I

900x515x490 mm
lavabo dolabı

1200x340x385 mm
çekmeceli alt dolap

80

80

23SQS017080I

23SQ1017081I

800x220x490 mm
lavabo dolabı

800x340x385 mm
çekmeceli alt dolap

58

50

23SQS117057I

23SQ9317050I

590x535x490 mm
lavabo dolabı

500x165x385 mm
çekmece ünitesi

50

30

23SQ9003050I

21SQ3101030I

500x165x385 mm
makyaj ünitesi

300x1200x300 mm
boy dolabı

ø40
21SQ9301040I
400x400x450 mm
puf

45

ø55

23SQ9017045I

21SQ4001055I

450x80x100 mm
raf

715x550x50 mm
ayna

il

0-0,2mm, derinlik + 0,5mm,

00-00 revizyon tarihi 2010-07-30 revizyon açıklama:doküman no'su
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cap

±1mm,
boyut

std )

Yavaş
Kapanan

tölerans standart (

90

revizyon nn

Marino

255

8 mm flat
giydirme

Doğal
Kaplama

uyumlu lavabo
Sott'Aqua 10SQ51058SV

900x515x490 mm
Marino lavabo dolabı


23SQS517090I ahşap kaplama gri meşe

lavabo dahildir

23SQS503090I ahşap kaplama hareli teak

800x220x490 mm
Marino lavabo dolabı


8 mm flat
giydirme

Resim üzerinden kesinlikle ölçü almayınız !

80

Tasarım ve cizimler 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kapsamındadır. Her hakkı ECM ve tasarım, üretim hakkını satın alan
(--------)firmas ına aittir. Hiçbir şekilde izinsiz kopyalanamaz, çogaltılamaz, üretilemez.

doğal ahşap kaplama
menteşeli kapak (yavaş kapanan)
8 mm flat giydirme

uyumlu lavabo
Sott'Aqua 10SQ51058SV

MARINO
90 cm ALT DOLAP

C
ön A

B arka
D

tasarım

--

lavabo

---

proje
ürün

parça

İSVEA
---

proje kodu

cizen

ürün kodu

tölerans

---

parca kodu

İbrahim UYSAL

std

ölcek

olusturma tarihi

döküman numarası

20-01-2017

--

doğal ahşap kaplama
8 mm flat giydirme

23SQS017080I ahşap kaplama gri meşe

lavabo dahildir

23SQS003081I ahşap kaplama hareli teak

Yavaş
Kapanan

58
590x535x490 mm
Marino lavabo dolabı

Doğal
Kaplama

8 mm flat
giydirme

Doğal
Kaplama

uyumlu lavabo
Sott'Aqua 10SQ51058SV



doğal ahşap kaplama
menteşeli kapak (yavaş kapanan)
8 mm flat giydirme
lavabo dahildir

23SQS117057I sağ ahşap kaplama gri meşe
23SQ1103057I sağ ahşap kaplama hareli teak
23SQ1217057I sol ahşap kaplama gri meşe
23SQ1203057I sol ahşap kaplama hareli teak

Yavaş
Kapanan

8 mm flat
giydirme

50
500x165x385 mm
Marino makyaj ünitesi


Marino lavabo dolabı
58 cm yanına monte
edilemez

doğal ahşap kaplama
menteşeli kapak (yavaş kapanan)
8 mm flat giydirme

23SQ9017050I ahşap kaplama gri meşe

lavabo dahildir

23SQ9003050I ahşap kaplama hareli teak

Doğal
Kaplama

256
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Bas-Aç Çekmece içi
kaydırmaz

8 mm flat
giydirme

Doğal
Kaplama

50
500x165x385 mm
Marino çekmece ünitesi


doğal ahşap kaplama
çekmece içi kaydırmaz
8 mm flat giydirme

23SQ9317050I ahşap kaplama gri meşe
23SQ9303050I ahşap kaplama hareli teak

Bas-Aç Çekmece içi
seperator

Yavaş
Kapanan

8 mm flat
giydirme

Doğal
Kaplama

120
1200x340x385 mm
Marino lavabo dolabı

Marino lavabo dolabı 80
cm ile birlikte kullanılır



doğal ahşap kaplama
çekmece (yavaş kapanan)
çekmece içi kaydırmaz
8 mm flat giydirme

23SQ1017120I ahşap kaplama gri meşe
23SQ1003120I ahşap kaplama hareli teak

Bas-Aç Çekmece içi
seperator

80
800x340x385 mm
Marino lavabo dolabı

Yavaş
Kapanan

8 mm flat
giydirme

Doğal
Kaplama

Marino lavabo dolabı 80
cm ile birlikte kullanılır



doğal ahşap kaplama
çekmece (yavaş kapanan)
çekmece içi kaydırmaz
8 mm flat giydirme

23SQ1017081I ahşap kaplama gri meşe
23SQ1003080I ahşap kaplama hareli teak

Bas-Aç

8 mm flat High Gloss
giydirme

30
300x1200x300 mm
Marino boy dolabı


gövde highgloss lake
kapak highgloss lake
8 mm flat giydirme

21SQ3101030I sag high gloss lake beyaz
21SQ3201030I sol high gloss lake beyaz

TEKNİK ÇİZİMLER
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High Gloss

Doğal
Kaplama

ø55
715x550x50 mm
Marino ayna


doğal ahşap kaplama
high gloss lake
deri kuşaklı
ledli
antiFog ayna

hareli hareli teakde kahverengi deri kuşak,
high gloss lakede beyaz deri kuşak uygulanır

21SQ4004055I lake siyah
23SQ4003055I ahşap kaplama hareli teak
21SQ4001055I high gloss lake beyaz

Doğal
Kaplama

45
450x80x100 mm
Marino raf


23SQ9017045I lake siyah
23SQ9003045I ahşap kaplama hareli teak
doğal ahşap kaplama

21SQ9001045I high gloss lake beyaz

High Gloss

ø40
400x400x450 mm
Marino puf


gövde highgloss lake
kapak deri

üst kapak açılarak içi depolama
amaçlı kullanılabilir

21SQ9304040I lake siyah
21SQ9301040I lake beyaz

258

SOFFICE
designed by Sevil Acar

İlhamını ‘doğaya dönüş’ temasından alan Soffice,
benzersiz olmak isteyenler için modern bir tarz
sunuyor.

Sott'aqua
lavabo

259

Soffice
ayna
Soffice
raf
Soffice
lavabo dolabı
Soffice
lavabo dolabı

260

Banyo Mobilyaları Soffice

110

110

23SQS303115I

23SQ9003081I

1100x520x550 mm
lavabo dolabı

1100x80x150 mm
raf

80

80

23SQS403085I

23SQ9003079I

800x520x550 mm
lavabo dolabı

800x80x150 mm
raf

60

110

23SQ2003060I

23SQ9003109I

600x600x150 mm
üst dolap

1100x80x150 mm
kanallı raf

60

80

23SQ4003060I

23SQ9003080I

600x600x50 mm
ayna

800x80x150 mm
kanallı raf

46
23SQ9003046I
460x460x300 mm
depolama ünitesi

TEKNİK ÇİZİMLER

261
--

düzenleyen

Engin Çelik

onay tarihi

31-01-2014

form no

onay

Engin ÇELİK

üretim-a4-01

0-0,2mm, derinlik + 0,5mm,

Soffice

adet

ilk delik

00-00 revizyon tarihi 2010-07-30 revizyon açıklama:doküman no'sunda belirtilmiştir

±0,3mm

grup

cap
boyut

uyumlu lavabo
Sott'aqua 10SQ50057SV

doğal ahşap kaplama gövde
highgloss lake kapaklar
gizli çekmece
çekmece (yavaş kapanan)
çekmece içi kaydırmaz

23SQS303115I ahşap kaplama hareli teak
±0,3mm
ilk delik

0-0,2mm, derinlik + 0,5mm,
cap

±1mm,
boyut

std )



adet

--

düzenleyen

Engin Çelik

onay tarihi

onay

form no

Engin ÇELİK

31-01-2014

23SQS317115I ahşap kaplama gri meşe

üretim-a4-01

SOFFİCE
110 cm ALT DOLAP

Resim üzerinden kesinlikle ölçü almayınız !

00-00 revizyon tarihi 2010-07-30 revizyon açıklama:doküman no'sunda belirtilmiştir

tölerans standart (

revizyon nn

800x460x520 mm
Soffice lavabo dolabı

grup

Tasarım ve cizimler 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kapsamındadır. Her hakkı ECM ve tasarım, üretim hakkını satın alan
(--------)firmas ına aittir. Hiçbir şekilde izinsiz kopyalanamaz, çogaltılamaz, üretilemez.

80

Yavaş High Gloss
Kapanan

std )



tölerans standart (

revizyon nn

1100x460x520 mm
Soffice lavabo dolabı

lavabo dahildir

Doğal
Kaplama

±1mm,

110

Çekmece içi Çekmece içi
kaydırmaz
seperatör

Çekmece içi Çekmece içi
kaydırmaz
seperatör

Doğal
Kaplama

Yavaş High Gloss
Kapanan

C
ön A

B arka
D

tasarım

--

lavabo

---

proje

cizen

ürün kodu

tölerans

--

İSVEA

ürün

proje kodu

---

--

parça

Engin ÇELİK

std

ölcek

parca kodu

uyumlu lavabo
Sott'aqua 10SQ50048SV

olusturma tarihi

döküman numarası

31-01-2014

--

23SQS403085I ahşap kaplama hareli teak

lavabo dahildir

23SQS417085I ahşap kaplama gri meşe

600x600x150 mm
Soffice üst dolap


doğal ahşap kaplama gövde
ledli - kumlamalı
menteşe bas-aç

SOFFİCE
80 cm ALT DOLAP

Resim üzerinden kesinlikle ölçü almayınız !

60

Tasarım ve cizimler 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kapsamındadır. Her hakkı ECM ve tasarım, üretim hakkını satın alan
(--------)firmas ına aittir. Hiçbir şekilde izinsiz kopyalanamaz, çogaltılamaz, üretilemez.

doğal ahşap kaplama gövde
highgloss lake kapaklar
çekmece (yavaş kapanan)
çekmece içi kaydırmaz

içten
aydınlatmalı
ayna

C
ön A

B arka
D

tasarım

--

lavabo

---

proje
ürün

parça

İSVEA
---

proje kodu

cizen

ürün kodu

tölerans

---

parca kodu

Engin ÇELİK

std

ölcek

döküman numarası

olusturma tarihi

31-01-2014

--

23SQ2003060I ahşap kaplama hareli teak
23SQ2017060I ahşap kaplama gri meşe

içten
aydınlatmalı
ayna

60
23SQ4003060I
600x600x50 mm
Soffice ayna

Doğal
Kaplama

80 veya 100 cm
kanallı raf ile kullanılır



doğal ahşap kaplama gövde
ledli - kumlamalı
antiFog ayna

23SQ4003060I ahşap kaplama hareli teak
23SQ4017060I ahşap kaplama gri meşe

Doğal
Kaplama

262
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Bas-Aç

Doğal High Gloss
Kaplama

46
460x460x300 mm
Soffice depolama ünitesi


doğal ahşap kaplama gövde
kapak highgloss lake
menteşe bas-aç

23SQ9003046I ahşap kaplama hareli teak
23SQ9017046I ahşap kaplama gri meşe

TEKNİK ÇİZİMLER
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Doğal
Kaplama

110
1100x80x150 mm
Soffice raf


23SQ9003081I ahşap kaplama hareli teak
doğal ahşap kaplama gövde

23SQ9017110I ahşap kaplama gri meşe

Doğal
Kaplama

80
800x80x150 mm
Soffice raf


23SQ9003079I ahşap kaplama hareli teak
doğal ahşap kaplama gövde

23SQ9017080I ahşap kaplama gri meşe

Doğal
Kaplama

110
1100x80x150 mm
Soffice kanallı raf


23SQ9003109I ahşap kaplama hareli teak
doğal ahşap kaplama gövde

23SQ9017111I ahşap kaplama gri meşe

Doğal
Kaplama

80
800x80x150 mm
Soffice kanallı raf


23SQ9003080I ahşap kaplama hareli teak
doğal ahşap kaplama gövde

23SQ9017081I ahşap kaplama gri meşe

264

ELEGANZA
designed by Sevil Acar

Klasik şıklığı modern çizgilere taşıyan Eleganza;
İtalyan stilinden, zarafetinden, zanaatinden ilham
alarak banyo kültürüne yeni bir soluk getirmeyi
hedefliyor.

Eleganza
lavabo dolabı

265

Eleganza
ayna
Eleganza
lavabo dolabı
Eleganza
boy dolabı

266

Banyo Mobilyaları

110

100

21LGS301111I

22LG4000100I

1100x785x500 mm
lavabo dolabı

1000x700x55 mm
ayna

80
21LGS301080I
800x785x500 mm
lavabo dolabı

39
21LG3101038I
390x1420x300 mm
boy dolabı

60
22LG4000060I
600x700x55 mm
ayna

TEKNİK ÇİZİMLER

110

267

Doğal
Kaplama

Bas-Aç

Yavaş
Kapanan

8 mm flat High Gloss
giydirme

21LGS301111I
1100x785x500 mm
lavabo dolabı


uyumlu lavabo
Sistema 10SY50080SV

gövde highgloss lake
tezgah masif meşe
kapak highgloss lake
çekmece bas-aç
8 mm flat giydirme
lavabo dahildir

80

masif meşe & lake beyaz

Doğal
Kaplama

Bas-Aç

Yavaş
Kapanan

8 mm flat High Gloss
giydirme

21LGS301080I
800x785x500 mm
lavabo dolabı


uyumlu lavabo
Sistema 10SY50065SV

gövde highgloss lake
tezgah masif meşe
kapak highgloss lake
çekmece bas-aç
8 mm flat giydirme
lavabo dahildir

masif meşe & lake beyaz

Doğal
Kaplama

Bas-Aç High Gloss

39
390x1420x300 mm
boy dolabı


gövde highgloss lake
kapak masif meşe
menteşe yavaş kapanan

100
22LG4000100I
1000x700x55 mm
ayna

60
22LG4000060I
600x700x55 mm
ayna
ledli-dokunmatik
antiFog ayna
alüminyum arkalık

21LG3101038I sağ masif meşe & lake beyaz
21LG3201039I sol masif meşe & lake beyaz

içten
aydınlatmalı
ayna

268

PRO
designed by Genesis Research & Design

Sade ve modern şıklık Pro ile banyolarda hayat
buluyor.

Pro
lavabo dolabı

269

Pro
lavabo dolabı

270

Banyo Mobilyaları

120

120

60

21MGS001120I

21MGS019121I

21SFS014060I

1200x500x450 mm
lavabo dolabı

1200x400x450 mm
lavabo dolabı

608x518x420 mm
lavabo dolabı

100

100

50

21MGS001100I

21MGS019101I

21SFS114050I

1000x500x450 mm
lavabo dolabı

1000x400x450 mm
lavabo dolabı

511x518x420 mm
lavabo dolabı

90

90

60

21MGS001190I

21MGS019191I

21SFS201060I

900x500x450 mm
lavabo dolabı

900x400x450 mm
lavabo dolabı

606x418x420 mm
lavabo dolabı

80

80

50

21MGS001080I

21MGS019081I

21SFS201050I

800x500x450 mm
lavabo dolabı

800x500x450 mm
lavabo dolabı

511x418x420 mm
lavabo dolabı

70

70

50

21MGS001070I

21MGS019071I

21SFS013050I

700x500x450 mm
lavabo dolabı

700x500x450 mm
lavabo dolabı

511x518x420 mm
lavabo dolabı

60

60

35

21MGS001060I

21MGS019061I

21MG3201035I

600x500x450 mm
lavabo dolabı

600x500x450 mm
lavabo dolabı

350x1400x300 mm
boy dolabı

TEKNİK ÇİZİMLER

120

120

1200x500x450 mm
lavabo dolabı

1200x400x450 mm
lavabo dolabı




uyumlu lavabo
SistemaT 10SL50121SV
500

gövde lake
kapaklar lake
çekmeceler (yavaş kapanan)

uyumlu lavabo
SistemaT 10SL50121SV

400

271

00

12

gövde lake
kapaklar lake
çekmece (yavaş kapanan)

00

12
45

45

0

lavabo dahildir

lavabo dahildir

21MGS070120I açık gri

21MGS070121I açık gri

21MGS019120I antrasit

21MGS019121I antrasit

21MGS001120I beyaz

21MGS001121I beyaz

100

100

1000x500x450 mm
lavabo dolabı

1000x400x450 mm
lavabo dolabı




uyumlu lavabo
SistemaT 10SL50101SV
500

gövde lake
kapaklar lake
çekmece (yavaş kapanan)

0
00

1
45

0

lavabo dahildir

21MGS070100I açık gri

21MGS070101I açık gri

21MGS019100I antrasit

21MGS019101I antrasit

21MGS001100I beyaz

21MGS001101I beyaz

90

90

900x500x450 mm
lavabo dolabı

900x400x450 mm
lavabo dolabı




uyumlu lavabo
SistemaT 10SL50091SV

500

uyumlu lavabo
SistemaT 10SL50091SV
gövde lake
kapaklar lake
çekmeceler (yavaş kapanan)

0

45

0

lavabo dahildir

90

gövde lake
kapaklar lake
çekmece (yavaş kapanan)

21MGS071091I açık gri

21MGS019090I antrasit

21MGS019191I antrasit

21MGS001190I beyaz

21MGS001191I beyaz

80

80

800x500x450 mm
lavabo dolabı

800x500x450 mm
lavabo dolabı





gövde lake
kapaklar lake
çekmeceler (yavaş kapanan)
lavabo dahildir

500

uyumlu lavabo
SistemaT 10SL51081SV

0

45

0

0

45

0

90

lavabo dahildir

21MGS071090I açık gri

uyumlu lavabo
SistemaT 10SL51081SV

0

400

lavabo dahildir

00

10
45

80

gövde lake
kapaklar lake
çekmece (yavaş kapanan)
lavabo dahildir

21MGS070080I açık gri

21MGS070081I açık gri

21MGS019080I antrasit

21MGS019081I antrasit

21MGS001080I beyaz

21MGS001081I beyaz

400

gövde lake
kapaklar lake
çekmeceler (yavaş kapanan)

uyumlu lavabo
SistemaT 10SL50101SV

400

0

0

45

0

80

70

70

700x500x450 mm
lavabo dolabı

700x500x450 mm
lavabo dolabı




uyumlu lavabo
SistemaT 10SL50071SV

500

0

70

45

0

gövde lake
kapaklar lake
çekmece (yavaş kapanan)

0

lavabo dahildir

lavabo dahildir

21MGS070070I açık gri

21MGS070071I açık gri

21MGS019070I antrasit

21MGS019071I antrasit

21MGS001070I beyaz

21MGS001071I beyaz

60

60

600x500x450 mm
lavabo dolabı

600x500x450 mm
lavabo dolabı




uyumlu lavabo
SistemaT 10SL50061SV

500

uyumlu lavabo
SistemaT 10SL50061SV
gövde lake
kapaklar lake
çekmeceler (yavaş kapanan)

0

60

45

0

lavabo dahildir

gövde lake
kapaklar lake
çekmece (yavaş kapanan)

21MGS070061I açık gri

21MGS019060I antrasit

21MGS019061I antrasit

21MGS001060I beyaz

21MGS001061I beyaz

60

60

608x518x420 mm
lavabo dolabı

606x418x420 mm
lavabo dolabı




uyumlu lavabo
SistemaZ 10SF50060SV

518

gövde lake
kapaklar lake
çekmeceler (yavaş kapanan)
sharp&slim
lavabo dahildir

08

6

42

0

21SFS201060I açık gri

21SF1004060I antrasit

21SFS204060I antrasit

21SF1001060I beyaz

21SFS214060I beyaz

50

50

511x518x420 mm
lavabo dolabı

511x418x420 mm
lavabo dolabı





gövde lake
kapaklar lake
çekmeceler (yavaş kapanan)
sharp&slim
lavabo dahildir

518

uyumlu lavabo
SistemaZ 10SF50051SV

42

0

0

gövde lake
kapaklar lake
çekmeceler (yavaş kapanan)
sharp&slim
lavabo dahildir

21SFS014060I açık gri

uyumlu lavabo
SistemaZ 10SF50051SV

0

60

45

lavabo dahildir

21MGS070060I açık gri

uyumlu lavabo
SistemaZ 10SF50060SV

0

70

45

400

gövde lake
kapaklar lake
çekmeceler (yavaş kapanan)

1

51

418

uyumlu lavabo
SistemaT 10SL50071SV

400

TEKNİK ÇİZİMLER

gövde lake
kapaklar lake
çekmeceler (yavaş kapanan)
sharp&slim
lavabo dahildir

21SFS114050I açık gri

21SFS214050I açık gri

21SF1104050I antrasit

21SFS204050I antrasit

21SF1101050I beyaz

21SFS201050I beyaz

6

60

42

0

418

272

42

0

1

51

TEKNİK ÇİZİMLER

273

50
511x518x420 mm
lavabo dolabı

35

gövde lake
kapaklar lake
kapaklar (yavaş kapanan)
sharp&slim
lavabo dahildir

350x1400x300 mm
boy dolabı
0

50

24



0

1400

uyumlu lavabo
SistemaZ 10SF50050SV

500



21SFS003050I açık gri (sağ)

21MG3207035I açık gri (sol)

21SFS013050I açık gri (sol)

21MG3107035I açık gri (sağ)

21SFS004050I antrasit (sağ)

21MG3204035I antrasit (sol)

21SFS014050I antrasit (sol)

21MG3104035I antrasit (sağ)
gövde lake
30
kapaklar lake
0
kapak (yavaş kapanan)

21SFS001050I beyaz (sağ)
21SFS011050I beyaz (sol)

EMPRO

1000x400x450 mm
lavabo dolabı




uyumlu lavabo
SistemaT 10SL50101SV
500

uyumlu lavabo
SistemaT 10SL50101SV

gövde membran
kapaklar membran
çekmece (yavaş kapanan)

0
00

1
45

0

27MP1004100I antrasit

27MP1014100I antrasit

27MP1001100I beyaz

27MP1011100I beyaz

EMPRO

EMPRO

90

90

900x500x450 mm
lavabo dolabı

900x400x450 mm
lavabo dolabı




500

uyumlu lavabo
SistemaT 10SL50091SV

0

45

0

lavabo dahildir

90

gövde membran
kapaklar membran
çekmece (yavaş kapanan)

27MP1007090I açık gri

27MP1014090I antrasit

27MP1004090I antrasit

27MP1001090I beyaz

27MP1011090I beyaz

EMPRO

EMPRO

80

80

800x500x450 mm
lavabo dolabı

800x500x450 mm
lavabo dolabı





lavabo dahildir

500

uyumlu lavabo
SistemaT 10SL51081SV

0

45

0

0

45

0

90

lavabo dahildir

27MP1017090I açık gri

gövde membran
kapaklar membran
çekmeceler (yavaş kapanan)

400

27MP1007100I açık gri

uyumlu lavabo
SistemaT 10SL51081SV

0

lavabo dahildir

27MP1017100I açık gri

gövde membran
kapaklar membran
çekmeceler (yavaş kapanan)

00

10
45

80

gövde membran
kapaklar membran
çekmece (yavaş kapanan)
lavabo dahildir

27MP1007080I açık gri

27MP1017080I açık gri

27MP1014080I antrasit

27MP1004080I antrasit

27MP1001080I beyaz

27MP1011080I beyaz

400

lavabo dahildir

400

100

1000x500x450 mm
lavabo dolabı

uyumlu lavabo
SistemaT 10SL50091SV

21MG3101035I beyaz (sağ)

EMPRO

100

gövde membran
kapaklar membran
çekmeceler (yavaş kapanan)

21MG3201035I beyaz (sol)

0

35

0

45

0

80

274

NEO
designed by Genesis Research & Design

Neo, lake yüzeyi ile hem yüksek parlaklık hem
de dayanıklılık sağlarken, depolama kapasitesi ile
banyoları çok daha işlevsel hale getiriyor.

Neo
lavabo dolabı

275

Neo
lavabo dolabı

276

Banyo Mobilyaları

100

100

21NGS311100E

21NGS301100E

21NGS501060E

970x600x430 mm
lavabo dolabı

970x400x430 mm
lavabo dolabı

557x800x430 mm
lavabo dolabı

80

80

50

21NGS311080E

21NGS301080E

21NGS501050E

760x600x430 mm
lavabo dolabı

760x400x430 mm
lavabo dolabı

467x800x380 mm
lavabo dolabı

60

60

21NGS311060E

21NGS301060E

557x600x430 mm
lavabo dolabı

557x400x430 mm
lavabo dolabı

50

50

21NGS311050E

21NGS301050E

467x600x380 mm
lavabo dolabı

467x400x380 mm
lavabo dolabı

60

35
21NG3101035E
350x1400x300 mm
boy dolabı
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Yavaş High Gloss
Kapanan

100
970x600x430 mm
lavabo dolabı


uyumlu lavabo
Snow 10PS50100SV

gövde lake
kapak lake
çekmeceler (yavaş kapanan)

21NGS329100E gri

lavabo dahildir

21NGS311100E beyaz

Yavaş High Gloss
Kapanan

100
970x400x430 mm
lavabo dolabı


uyumlu lavabo
Snow 10PS50100SV

gövde lake
kapak lake
çekmece (yavaş kapanan)

21NGS319100E gri

lavabo dahildir

21NGS301100E beyaz

Yavaş High Gloss
Kapanan

80
760x600x430 mm
lavabo dolabı


uyumlu lavabo
Snow 10PS50080SV

gövde lake
kapak lake
çekmeceler (yavaş kapanan)

21NGS329080E gri

lavabo dahildir

21NGS311080E beyaz

Yavaş High Gloss
Kapanan

80
760x400x430 mm
lavabo dolabı


uyumlu lavabo
Snow 10PS50080SV

gövde lake
kapak lake
çekmece (yavaş kapanan)

21NGS319080E gri

lavabo dahildir

21NGS301080E beyaz

278
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Yavaş High Gloss
Kapanan

60
557x600x430 mm
lavabo dolabı


uyumlu lavabo
Snow 10PS50060SV

gövde lake
kapak lake
çekmeceler (yavaş kapanan)

21NGS329060E gri

lavabo dahildir

21NGS311060E beyaz

Yavaş High Gloss
Kapanan

60
557x400x430 mm
lavabo dolabı


uyumlu lavabo
Snow 10PS50060SV

gövde lake
kapak lake
çekmece (yavaş kapanan)

21NGS319060E gri

lavabo dahildir

21NGS301060E beyaz

Yavaş High Gloss
Kapanan

50
467x600x380 mm
lavabo dolabı


uyumlu lavabo
Snow 10PS50050SV

gövde lake
kapak lake
çekmeceler (yavaş kapanan)

21NGS329050E gri

lavabo dahildir

21NGS311050E beyaz

Yavaş High Gloss
Kapanan

50
467x400x380 mm
lavabo dolabı


uyumlu lavabo
Snow 10PS50050SV

gövde lake
kapak lake
çekmece (yavaş kapanan)

21NGS319050E gri

lavabo dahildir

21NGS301050E beyaz
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Yavaş High Gloss
Kapanan

60
557x800x430 mm
lavabo dolabı


uyumlu lavabo
Snow 10PS50060SV

gövde lake
kapaklar lake
kapaklar (yavaş kapanan)

21NGS519060E gri

lavabo dahildir

21NGS501060E beyaz

Yavaş High Gloss
Kapanan

50
467x800x380 mm
lavabo dolabı


uyumlu lavabo
Snow 10PS50050SV

gövde lake
kapaklar lake
kapaklar (yavaş kapanan)

21NGS519050E gri

lavabo dahildir

21NGS501050E beyaz

Yavaş High Gloss
Kapanan

35
350x1400x300 mm
lavabo dolabı


gövde lake
kapaklar lake
kapaklar (yavaş kapanan)

21NG3119035E gri
21NG3101035E beyaz

280

FONTE
designed by Genesis Research & Design

Lake yüzeyi ile dikkat çeken Fonte, küçük alanları
şık mekanlara dönüştürüyor.

Fonte
lavabo dolabı

281
Fonte
lavabo dolabı

282

Fonte
lavabo dolabı

283

Banyo Mobilyaları

35

57

57

21SQS101057I

21USS070057I

21SQ3101035I

550x500x423 mm
lavabo dolabı

550x750x423 mm
lavabo dolabı

350x1400x300 mm
boy dolabı

48

48

21SQS101048I

21USS107048I

450x500x398 mm
lavabo dolabı

450x750x398 mm
lavabo dolabı

57

57

21USS115057I

21USS140057I

550x400x423 mm
lavabo dolabı

550x750x423 mm
lavabo dolabı

48

48

21USS015048I

21USS040057I

450x400x398 mm
lavabo dolabı

550x750x423 mm
lavabo dolabı

284
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Yavaş High Gloss
Kapanan

57
550x500x423 mm
lavabo dolabı


uyumlu lavabo
Sott'Aqua 10SQ50057SV

500

21SQS101057I beyaz

gövde lake
kapak lake
çekmeceler (yavaş kapanan)

21SQS104058I açık gri
21SQS104057I antrasit
0

55

42

3

21USS014157I siyah
21USS015157I kırmızı

lavabo dahildir

Yavaş High Gloss
Kapanan

48
450x500x398 mm
lavabo dolabı


uyumlu lavabo
Sott'Aqua 10SQ50048SV

500

21SQS101048I beyaz

gövde lake
kapak lake
çekmeceler (yavaş kapanan)

21SQS104048I açık gri
21SQS114048I antrasit
39

8

50

4

21US1014148I siyah
21SQS105048I kırmızı

lavabo dahildir

Yavaş High Gloss
Kapanan

57
550x400x423 mm
lavabo dolabı


uyumlu lavabo
Sott'Aqua 10SQ50057SV

400

21SQS001057I beyaz
gövde lake
kapak lake
çekmece (yavaş kapanan)

21SQS004058I açık gri
21SQS004057I antrasit
50

5

42

3

21USS114057I siyah
21USS115057I kırmızı

lavabo dahildir

Yavaş High Gloss
Kapanan

48
450x400x398 mm
lavabo dolabı


uyumlu lavabo
Sott'Aqua 10SQ50048SV

400

21SQS001048I beyaz

gövde lake
kapak lake
çekmece (yavaş kapanan)
lavabo dahildir

21SQS004049I açık gri
21SQS004048I antrasit
39

8

4

50

21SQS014048I siyah
21USS015048I kırmızı
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Yavaş High Gloss
Kapanan

57
550x750x423 mm
lavabo dolabı


uyumlu lavabo
Sott'Aqua 10SQ50057SV

750

21USS001057I beyaz
21USS040057I açık gri

gövde lake
kapak lake
çekmeceler (yavaş kapanan)

21USS070057I antrasit
0

55

42

3

lavabo dahildir

21USS040457I siyah
21USS005057I kırmızı

Yavaş High Gloss
Kapanan

48
450x750x398 mm
lavabo dolabı


uyumlu lavabo
Sott'Aqua 10SQ50048SV

750

21USS001048I beyaz

gövde lake
kapak lake
çekmeceler (yavaş kapanan)

21USS104048I açık gri
21USS107048I antrasit
39

8

lavabo dahildir

0

45

21USS114048I siyah
21USS105048I kırmızı

Yavaş High Gloss
Kapanan

57
550x750x423 mm
lavabo dolabı


uyumlu lavabo
Sott'Aqua 10SQ50057SV

750

21USS011057I beyaz
21USS140057I açık gri

gövde lake
kapaklar lake
kapaklar (yavaş kapanan)

21USS070058I antrasit
0

55

42

3

lavabo dahildir

21USS014457I siyah
21USS015057I kırmızı

Yavaş High Gloss
Kapanan

48
450x750x398 mm
lavabo dolabı


uyumlu lavabo
Sott'Aqua 10SQ50048SV

750

21USS001049I beyaz

gövde lake
kapaklar lake
kapaklar (yavaş kapanan)
lavabo dahildir

21USS004049I açık gri
21USS004048I antrasit
39

8

4

50

21USS014048I siyah
21USS005048I kırmızı
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TEMPO
designed by Genesis Research & Design

Tempo, zamansız modern tarzı ve şık tasarımı ile
kullanışlı yaşam alanları yaratıyor.

Tempo
lavabo dolabı

287

Tempo
lavabo dolabı

288

Banyo Mobilyaları

80
27ARS059080E
785x400x338 mm
lavabo dolabı

60

60

27ARS059060E

27ARS059061E

585x400x338 mm
lavabo dolabı

585x800x338 mm
lavabo dolabı
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Yavaş
Kapanan

80
785x400x338 mm
lavabo dolabı


400

gövde membran
kapaklar membran
kapaklar (yavaş kapanan)
D35 kompakt lavabo (derinlik 35 cm)

uyumlu lavabo
Snow 10PS51080SV

5

78
33

8

lavabo dahildir

27ARS001080E beyaz
27ARS059080E antrasit meşe

Yavaş
Kapanan

60
585x400x338 mm
lavabo dolabı


400

gövde membran
kapaklar membran
kapaklar (yavaş kapanan)
D35 kompakt lavabo (derinlik 35 cm)

uyumlu lavabo
Snow 10PS51060SV

5

58

33

8

27ARS001061E beyaz
27ARS059060E antrasit meşe

lavabo dahildir

Yavaş
Kapanan

60
585x800x338 mm
lavabo dolabı


lavabo dahildir

800

gövde membran
kapaklar membran
kapaklar (yavaş kapanan)
D35 kompakt lavabo (derinlik 35 cm)

uyumlu lavabo
Snow 10PS51060SV

5

58

33

8

27ARS001060E beyaz
27ARS059061E antrasit meşe
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SIENTO
designed by Genesis Research & Design

Sade tasarımı ile dikkat çeken Siento, banyolara
zarif şıklığı getiriyor.

Siento
lavabo dolabı

291

Siento
üst dolap
Siento
lavabo dolabı
Siento
boy dolabı

292

Banyo Mobilyaları

80

80

27SIS060080I

27PL2060080I

815x465x500 mm
lavabo dolabı

800x150x650 mm
üst dolap

60

60

27SIS001065I

27PL2001065I

615x465x500 mm
lavabo dolabı

600x150x650 mm
üst dolap

38
27SI3160065I
380x315x1400
boy dolabı
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Yavaş
Kapanan

80
815x465x500 mm
lavabo dolabı


uyumlu lavabo
SistemaT 10SL51081SV

gövde membran
kapaklar membran
çekmece (yavaş kapanan)

27SIS060080I kaşmir

lavabo dahildir

27SIS001080I beyaz

Yavaş
Kapanan

60
615x465x500 mm
lavabo dolabı


uyumlu lavabo
SistemaT 10SL50061SV

gövde membran
kapaklar membran
çekmece (yavaş kapanan)

27SIS060065I kaşmir

lavabo dahildir

27SIS001065I beyaz

Yavaş
Kapanan

80
800x150x650 mm
üst dolap


27PL2060080I kaşmir
27PL2001080I beyaz

60
600x150x650 mm
üst dolap

gövde membran
kapaklar membran
menteşe (yavaş kapanan)

27PL2060065I kaşmir
27PL2001065I beyaz

Yavaş
Kapanan

37
380x315x1400
boy dolabı


27SI3160065I kaşmir (sağ)
27SI3260065I kaşmir (sol)
gövde membran
kapaklar membran
menteşeli kapak (yavaş kapanan)

27SI3101065I beyaz (sağ)
27SI3201065I beyaz (sol)

294

URBAN
designed by Genesis Research & Design

Zarif detaylarıyla dikkat çeken Urban, banyolarda
şıklığı yeniden yorumluyor.

Urban
lavabo dolabı

295

Urban
lavabo dolabı
Urban
boy dolabı

296

Banyo Mobilyaları

80

55

27TAS065080I

21SQ4004056I

770x513x445 mm
lavabo dolabı

500x420x450 mm
ayna

40
21SQ4004040I
500x420x450 mm
ayna

60
27TAS065060I
500x420x450 mm
lavabo dolabı

35
27TA3165035I
350x1400x300 mm
boy dolabı
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Yavaş
Kapanan

80
27TAS065080I
770x513x445 mm
lavabo dolabı


513

uyumlu lavabo
SistemaY 10SY50065SV

gövde membran
kapaklar membran
tezgah membran
kapaklar (yavaş kapanan)

0

77

44

5

meşe/beyaz

lavabo dahildir

Yavaş
Kapanan

60
27TAS065060I
570x513x445 mm
lavabo dolabı


513

gövde membran
kapaklar membran
tezgah membran
kapaklar (yavaş kapanan)

uyumlu lavabo
SistemaY 10SY50052SV

44

5

0

57

meşe/beyaz

lavabo dahildir

Yavaş
Kapanan

35
350x1400x300 mm
boy dolabı


27TA3265035I meşe/beyaz (sol)

gövde lake
kapaklar lake
kapaklar (yavaş kapanan)

27TA3165035I meşe/beyaz (sağ)

High Gloss

ø55

ø40

550x550x50 mm
Marino ayna


400x400x50 mm
Marino ayna


21SQ4004056I lake beyaz
21SQ4004056I lake siyah
high gloss lake
ledli
antiFog ayna

high gloss lake
ledli
antiFog ayna

21SQ4001040I lake beyaz
21SQ4004040I lake siyah
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ARIA
designed by Genesis Research & Design

Banyolarında fark yaratmak isteyenlerin tercihi
Aria, banyoları göz alıcı mekanlara dönüştürüyor.

Aria
lavabo dolabı

299

Aria
ayna
Aria
lavabo dolabı
Aria
boy dolabı

300

Banyo Mobilyaları

80

60

27AAS004080I

25AA4004080I

815x465x800 mm
lavabo dolabı

600x800
ayna

35
27AA3104080I
350x300x1450
boy dolabı
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Yavaş
Kapanan

80
815x465x800 mm
lavabo dolabı


uyumlu lavabo
SistemaT 10SL51081SV

gövde membran
kapaklar membran
menteşeli kapak (yavaş kapanan)
altın kulplu
masif lükens ayaklı

27AAS004080I siyah-altın

lavabo dahildir

27AAS001080I beyaz-altın

Yavaş
Kapanan

35
350x300x1450
boy dolabı


27AA3104080I siyah-altın (sağ)
27AA3204080I siyah-altın (sol)
gövde membran
kapaklar membran
menteşeli kapak (yavaş kapanan)
altın kulplu

27AA3101080I beyaz-altın (sağ)
27AA3201080I beyaz-altın (sol)

60
600x800
boy dolabı


gövde lake

25AA4004080I altın

302

PALERMO

designed by Genesis Research & Design

Sade ve modern şıklık Palermo ile banyolarda
hayat buluyor.

Palermo
lavabo dolabı

303

Palermo
üst dolap
Palermo
lavabo dolabı
Palermo
boy dolabı

304

Banyo Mobilyaları

80

80

27PLS060080I

27PL2060080I

810x465x800 mm
lavabo dolabı

800x150x650 mm
üst dolap

65

60

27PLS001065I

27PL2001065I

655x465x800 mm
lavabo dolabı

600x150x650 mm
üst dolap

38
27PL3160065I
380x315x1500 mm
boy dolabı
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Yavaş
Kapanan

80
810x465x800 mm
lavabo dolabı


uyumlu lavabo
SistemaY Line 10LE50081SV

gövde membran
kapaklar membran
menteşeli kapak (yavaş kapanan)
çekmece (yavaş kapanan)

27PLS060080I kaşmir

lavabo dahildir

27PLS001080I beyaz

Yavaş
Kapanan

65
655x465x800 mm
lavabo dolabı


uyumlu lavabo
SistemaY Line 10LE50065SV

gövde membran
kapaklar membran
menteşeli kapak (yavaş kapanan)
çekmece (yavaş kapanan)

27PLS060065I kaşmir

lavabo dahildir

27PLS001065I beyaz

Yavaş
Kapanan

80
800x150x650 mm
üst dolap

27PL2060080I kaşmir



27PL2001080I beyaz

60
600x150x650 mm
üst dolap

gövde membran
kapaklar membran
menteşeli kapak (yavaş kapanan)

27PL2060065I kaşmir
27PL2001065I beyaz

Yavaş
Kapanan

38
380x315x1500 mm
boy dolabı


27PL3160065I kaşmir (sağ)
27PL3260065I kaşmir (sol)
gövde membran
kapaklar membran
menteşeli kapak (yavaş kapanan)
çekmece (yavaş kapanan)

27PL3101065I beyaz (sağ)
27PL3201065I beyaz (sol)

306

CORONA
designed by Genesis Research & Design

Corona, göz alıcı stili ile banyoları muhteşem
mekanlara çeviriyor.

Corona
lavabo dolabı

307

Corona
lavabo dolabı
Corona
boy dolabı
Corona
ayna

308

Banyo Mobilyaları

100

80

21CRS021100I

21CR4025100I

1010x460x515 mm
lavabo dolabı

800x650 mm
ayna

35
21CR3125035I
350x1400x300 mm
boy dolabı
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309
adet

düzenleyen

Engin Çelik

onay tarihi

31-01-2015

form no

onay

Engin ÇELİK

üretim-a4-01

ilk delik

--

0-0,2mm, derinlik + 0,5mm,

00-00 revizyon tarihi 2010-07-30 revizyon açıklama:doküman no'sunda belirtilmiştir

±0,3mm

grup

cap

±1mm,
boyut

std )
tölerans standart (

1000x465x515 mm
lavabo dolabı

revizyon nn

100

Yavaş
Kapanan

uyumlu lavabo
SistemaT 10SL50101SV

lavabo dahildir

21CRS021100I altın&beyaz
Resim üzerinden kesinlikle ölçü almayınız !

gövde ve kapaklar lake
menteşeli kapak (yavaş kapanan)
altın kulplu
masif lükens ayaklı

Tasarım ve cizimler 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kapsamındadır. Her hakkı ECM ve tasarım, üretim hakkını satın alan
(--------)firmas ına aittir. Hiçbir şekilde izinsiz kopyalanamaz, çogaltılamaz, üretilemez.



Corona 100cm ALT DOLAP

C
ön A

B arka
D

tasarım

--

lavabo

---

proje
ürün

parça

İSVEA
---

proje kodu

cizen

ürün kodu

tölerans

---

parca kodu

Engin ÇELİK

std

ölcek

döküman numarası

olusturma tarihi

31-01-2015

--

80
800x650x18 mm
ayna


21CR4025100I altın

Yavaş
Kapanan

35
350x1200x300 mm
boy dolabı


gövde ve kapaklar lake
menteşeli kapak (yavaş kapanan)
altın kulplu

21CR3125035I sağ altın&beyaz
21CR3225035I sol altın&beyaz

310

COMO
designed by Genesis Research & Design

Fonksiyonelliği ön planda tutan Como, pratik
depolama alanları ile kullanışlı mekanlar
yaratıyor.

Como
lavabo dolabı

311

Como
lavabo dolabı
Como
üst dolap

312

Banyo Mobilyaları

100

100

27CMS001100I

27CM2001100I

1000x450x400 mm
lavabo dolabı

1000x600x172 mm
lavabo dolabı

80

80

27CMS001080I

27CM2001080I

800x450x400 mm
lavabo dolabı

800x600x172 mm
lavabo dolabı
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313

Yavaş
Kapanan

100

uyumlu lavabo
SistemaZ Frame 10SF50060SV

1000x450x400 mm
lavabo dolabı


gövde pvc
kapaklar pvc
kapak (yavaş kapanan)
çekmece (yavaş kapanan)
tezgah 5 mm cam
lavabo dahildir

27CMS001100I beyaz

Yavaş
Kapanan

80

uyumlu lavabo
SistemaZ Frame 10SF50051SV

800x450x400 mm
lavabo dolabı


gövde pvc
kapaklar pvc
kapak (yavaş kapanan)
çekmece (yavaş kapanan)
tezgah 5 mm cam
lavabo dahildir

27CMS001080I beyaz

Yavaş
Kapanan

100
1000x600x172 mm
üst dolap


gövde pvc
kapaklar pvc
kapak (yavaş kapanan)
lavabo dahildir

27CM2001100I beyaz

Yavaş
Kapanan

80
800x600x172 mm
üst dolap


gövde pvc
kapaklar pvc
kapak (yavaş kapanan)
lavabo dahildir

27CM2001080I beyaz

314

LUGANO
designed by Genesis Research & Design

Depolama ihtiyacını karşılayarak pratik çözümler
sunan Lugano, banyoları daha işlevsel hale
getiriyor.

Lugano
lavabo dolabı

315

Lugano
lavabo dolabı
Lugano
üst dolap

316

Banyo Mobilyaları

85

80

27LUS063085I

27LU2063085I

850x450x500 mm
lavabo dolabı

800x600x172 mm
üst dolap
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317

Yavaş
Kapanan

85

uyumlu lavabo
SistemaY 10SY50052SV

850x450x500 mm
lavabo dolabı


gövde lam
kapaklar pvc
kapak (yavaş kapanan)
çekmece (yavaş kapanan)
tezgah 5 mm cam
lavabo dahildir

27LUS063085I beyaz/ceviz

Yavaş
Kapanan

80
800x600x172 mm
üst dolap


gövde lam
kapaklar pvc
kapak (yavaş kapanan)
lavabo dahildir

27LU2063085I beyaz/ceviz

318

SISTEMAY

designed by OMC2 Design Studios

SistemaY koleksiyonu, farklı ihtiyaçlara sunduğu
fonksiyonel ve estetik alternatifler ile beğeni
topluyor.

SistemaY
lavabo dolabı

319

SistemaY
lavabo dolabı

320

Banyo Mobilyaları

80
27SFS301080I
810x460x465 mm
lavabo dolabı

60
27SFS301060I
610x460x465 mm
lavabo dolabı

35
27SF3211035I
350x1400x300 mm
boy dolabı

TEKNİK ÇİZİMLER

321

Yavaş
Kapanan

80

uyumlu lavabo
SistemaT 10SL51081SV

810x460x465 mm
lavabo dolabı


gövde pvc
kapaklar pvc
çekmece (yavaş kapanan)

27SFS343080I cappuccino

lavabo dahildir

27SFS301080I beyaz

Yavaş
Kapanan

60

uyumlu lavabo
SistemaT 10SL50061SV

610x460x465 mm
lavabo dolabı


gövde pvc
kapaklar pvc
çekmece (yavaş kapanan)

27SFS343060I cappuccino

lavabo dahildir

27SFS301060I beyaz

35
350x1400x300 mm
boy dolabı


27SF3143035I sağ cappuccino
27SF3243035I sol cappuccino
gövde pvc
kapaklar pvc
menteşeli kapak (yavaş kapanan)

27SF3211035I sağ membran beyaz
27SF3111035I sol membran beyaz

322

SISTEMAZ

designed by OMC2 Design Studios

SistemaZ koleksiyonu, şık ve konforlu tasarımı
işlevsellikle birleştiriyor.

SistemaZ
lavabo dolabı

323

SistemaZ
lavabo dolabı
SistemaZ
boy dolabı

324

Banyo Mobilyaları

60
20SFS043060I
600x420x450 mm
lavabo dolabı

50
20SFS043050I
500x420x450 mm
lavabo dolabı

35
27SF3211035I
350x1400x300 mm
boy dolabı

TEKNİK ÇİZİMLER

325

Yavaş
Kapanan

60
600x420x450 mm
lavabo dolabı

uyumlu lavabo
SistemaZ 10SF50060SV



gövde pvc
kapaklar pvc
çekmece (yavaş kapanan)

20SFS043060I cappucino

lavabo dahildir

20SFS001060I beyaz

Yavaş
Kapanan

50
500x420x450 mm
lavabo dolabı

uyumlu lavabo
SistemaZ 10SF50051SV



gövde pvc
kapaklar pvc
çekmece (yavaş kapanan)

20SFS043050I cappucino

lavabo dahildir

20SFS001050I beyaz

35
350x1400x300 mm
boy dolabı


27SF3143035I sağ cappuccino
27SF3243035I sol cappuccino
gövde pvc
kapaklar pvc
menteşeli kapak (yavaş kapanan)

27SF3211035I sağ membran beyaz
27SF3111035I sol membran beyaz

326

SOLANTE

designed by Genesis Research & Design

Estetikten ödün vermeyen banyolar, sade
çizgilere sahip Solante ile hayat buluyor.

Solante
üst dolap
Solante
lavabo dolabı
Solante
boy dolabı

327

Solante
üst dolap
Solante
lavabo dolabı
Solante
boy dolabı

328

Banyo Mobilyaları

80
24SZS007080I
810x460x415 mm
lavabo dolabı

80
24SZS007081I
810x460x515 mm
lavabo dolabı

60
24SZS001060I
610x460x415 mm
lavabo dolabı

60
24SZS001061I
610x460x415 mm
lavabo dolabı

35
24SZ3101035I
350x1400x300 mm
boy dolabı

TEKNİK ÇİZİMLER

329

Yavaş
Kapanan

80

810x460x415 mm
lavabo dolabı


uyumlu lavabo
SistemaT 10SL51081SV

gövde suntalam
kapak suntalam
çekmece (yavaş kapanan)
lavabo dahildir

24SZS007080I kiraz
24SZS001080I beyaz

Yavaş
Kapanan

80

810x460x415 mm
lavabo dolabı


uyumlu lavabo
SistemaT 10SL51081SV

gövde suntalam
kapak suntalam
menteşeli kapak (yavaş kapanan)
lavabo dahildir

24SZS007081I kiraz
24SZS001081I beyaz

Yavaş
Kapanan

60

610x460x415 mm
lavabo dolabı


uyumlu lavabo
SistemaT 10SL50061SV

gövde suntalam
kapak suntalam
çekmece (yavaş kapanan)
lavabo dahildir

24SZS007060I kiraz
24SZS001060I beyaz

Yavaş
Kapanan

60

610x460x515 mm
lavabo dolabı


uyumlu lavabo
SistemaT 10SL50061SV

gövde suntalam
kapak suntalam
menteşeli kapak (yavaş kapanan)
lavabo dahildir

24SZS001061I kiraz
24SZS001061I beyaz

330

RAVELLO
designed by Genesis Research & Design

Modern tarzını zarif detaylarla zenginleştiren
Ravello, yalın tasarım çizgisi ile dikkat çekiyor.

Ravello
lavabo dolabı

331

Ravello
lavabo dolabı
Ravello
boy dolabı

332

Banyo Mobilyaları

80

80

24RVS062080I

24RV2062080I

790x550x365 mm
lavabo dolabı

800x650x150 mm
üst dolap

60

60

24RVS062060I

24RVS062060I

590x550x365 mm
lavabo dolabı

600x650x150 mm
üst dolap

35
24RV3062035I
350x1400x300 mm
boy dolabı

TEKNİK ÇİZİMLER

333

Yavaş
Kapanan
uyumlu lavabo
Absolute 10KF50081SV

80
24RVS062080I
790x550x365 mm
lavabo dolabı

550



gövde lam
kapaklar lam
kapak (yavaş kapanan)
kompakt lavabo

0

79
36

5

amalfi

lavabo dahildir

Yavaş
Kapanan
uyumlu lavabo
Absolute 10KF50061SV

60
24RVS062060I
590x550x365 mm
lavabo dolabı
550



gövde lam
kapaklar lam
kapak (yavaş kapanan)
kompakt lavabo

0

59

36

5

amalfi

lavabo dahildir

Yavaş
Kapanan

14

80

5

24RV2062080I

0

80

800x650x150 mm
üst dolap

650



gövde lam
kapaklar lam
kapak (yavaş kapanan)

amalfi

Yavaş
Kapanan

14

5

60

00

6

24RVS062060I
600x650x150 mm
üst dolap

650



gövde lam
kapaklar lam
kapak (yavaş kapanan)

amalfi

334

TEKNİK ÇİZİMLER

333

±1mm,

45

24OR4000045I

450x650x22 mm
Ayna (M1)

cap

600x650x22 mm
Ayna (M1)

boyut

24OR4000065I

std )

60

tölerans standart (

0-0,2mm, derinlik
ilk kesinlikle
delik ±0,3mm
Resim+ 0,5mm,
üzerinden
ölçü almayınız !

std )

±1mm,

0-0,2mm,

0,5mm,

±0,3mm

std )

boyut

Resim üzerinden kesinlikle ölçü almayınız !

±1mm,

cap

0-0,2mm, derinlik + 0,5mm,

ilk delik

±0,3mm

00-00 revizyon tarihi 2010-07-30 revizyon açıklama:doküman no'sunda belirtilmiştir

tölerans standart (

revizyon nn

Tasarım ve cizimler 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kapsamındadır. Her hakkı ECM ve tasarım, üretim hakkını satın alan
(--------)firmas ına aittir. Hiçbir şekilde izinsiz kopyalanamaz, çogaltılamaz, üretilemez.

std )

±1mm,

boyut

cap

0-0,2mm, derinlik + 0,5mm,

TEKNİK ÇİZİMLER

ilk delik

±0,3mm

00-00 revizyon tarihi 2010-07-30 revizyon açıklama:doküman no'sunda belirtilmiştir
tölerans standart (

revizyon nn

1000x650x22 mm
Ayna (M1)

Resim üzerinden kesinlikle ölçü almayınız !

800x650x22 mm
Ayna (M1)

nn üretim
revizyon
tarihi 2010-07-30 revizyon açıklama:doküman no'sunda belirtilmiştir
00-00
Tasarım ve cizimler 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kapsamındadır. Her hakkı ECMrevizyon
ve tasarım,
hakkını
satın alan
(--------)firmas ına aittir. Hiçbir şekilde izinsiz kopyalanamaz, çogaltılamaz, üretilemez.
tölerans standart (
boyut
cap
derinlik +
ilk delik

24OR4000080I

00-00 revizyon tarihi 2010-07-30 revizyon açıklama:doküman no'sunda belirtilmiştir

24OR4000100I

revizyon nn

80

Tasarım ve cizimler 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kapsamındadır. Her hakkı ECM ve tasarım, üretim hakkını satın alan
(--------)firmas ına aittir. Hiçbir şekilde izinsiz kopyalanamaz, çogaltılamaz, üretilemez.

100

lan

336
grup

grup

grup

grup

tasarım

--

lavabo

---

tasarım

--

lavabo

---

adet

--

düzenleyen

Engin Çelik

adet

--

tasarım

-adet

-düzenleyen
ürün

lavabo

---

adet

-ürün

ürün

parça

---

23-04-2016

onay tarihi

düzenleyen

Engin Çelik

proje

İSVEA

Engin Çelik
---

parça

düzenleyen

Engin Çelik

proje

proje

İSVEA

23-04-2016
onay tarihi

onay

Engin ÇELİK

23-04-2016

onay tarihi

ürün kodu

proje kodu

--

--

İSVEA

---

parça

onay

parca kodu

23-04-2016
onay tarihi

proje kodu

--

ürün kodu

--

parca kodu

--

proje kodu

cizen

ürün kodu

tölerans

parca kodu

döküman numarası

--

üretim-a4-01

form no

onay

Engin ÇELİK

üretim-a4-01

form no

Suntalam Üzeri 100 Ayna

ön A
C

D

ölcek

tölerans

Engin ÇELİK

std

döküman numarası

--

B arka

cizen

Engin ÇELİK
olusturma tarihi

23-04-2016

form no

tölerans

ölcek

std

döküman numarası

std

ölcek

üretim-a4-01

--

Suntalam Üzeri 80 Ayna

onay
ön A
C

Engin ÇELİK
D
B arka

cizen

üretim-a4-01
form no

Engin ÇELİK

olusturma tarihi

-23-04-2016

Suntalam Üzeri 60 Ayna

ön A

C

D

B arka

Engin ÇELİK

olusturma tarihi

23-04-2016

25OR4001065I*
25OR4011065I**

600x650x54 mm
±1mm,

0-0,2mm, derinlik + 0,5mm,

ilk delik

±0,3mm

800x650x54 mm
boyut

±1mm,

cap

0-0,2mm, derinlik + 0,5mm,

Resim üzerinden kesinlikle ölçü almayınız !

Tasarım ve cizimler 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kapsamındadır. Her hakkı ECM ve tasarım, üretim hakkını satın alan
(--------)firmas ına aittir. Hiçbir şekilde izinsiz kopyalanamaz, çogaltılamaz, üretilemez.

std )

ilk delik

±0,3mm

00-00 revizyon tarihi 2010-07-30 revizyon açıklama:doküman no'sunda belirtilmiştir

tölerans standart (

revizyon nn

std )

boyut

±1mm,

cap

0-0,2mm, derinlik + 0,5mm,

ilk delik

±0,3

00-00 revizyon tarihi 2010-07-30 revizyon açıklama:doküman no'sunda belirtilmişt
tölerans standart (

revizyon nn

25OR4001100I*
25OR4011100I**

Resim üzerinden kesinlikle ölçü almayınız !

cap

2010-07-30 revizyon açıklama:doküman no'sunda belirtilmiştir

boyut

100

Resim üzerinden kesinlikle ölçü almayınız !

60
std )

*profil çerçeveli ayna (M2)
**profil çerçeveli ayna - ledli (M3)

00-00

25OR4001080I*
25OR4011080I**

tölerans standart (

80

revizyon
tarihihakkını satın alan
Tasarım ve cizimler 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kapsamındadır.
Her nn
hakkı ECM ve revizyon
tasarım, üretim
(--------)firmas ına aittir. Hiçbir şekilde izinsiz kopyalanamaz, çogaltılamaz, üretilemez.

*profil çerçeveli ayna (M2)
**profil çerçeveli ayna - ledli (M3)

Tasarım ve cizimler 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kapsamındadır. Her hakkı ECM ve tasarım, üretim hakkını satın alan
(--------)firmas ına aittir. Hiçbir şekilde izinsiz kopyalanamaz, çogaltılamaz, üretilemez.

TEKNİK ÇİZİMLER

--

grup

grup

tasarım

--

lavabo

---

tasarım

--

lavabo

---

adet

--

tasarım

--

lavabo

---

adet

--

Engin Çelik

düzenleyen

Engin Çelik

ürün

düzenleyen

Engin Çelik

proje

ürün

İSVEA

---

parça

ürün

proje

parça

İSVEA

---

23-04-2016

proje

İSVEA

---

parça

Engin ÇELİK

23-04-2016

onay tarihi

--

--

parca kodu

23-04-2016
onay tarihi

--

--

parca kodu

--

--

üretim-a4-01

337

1000x650x54 mm

onay

Engin ÇELİK

üretim-a4-01

form no

Profil Çerçeve 100 Ayna Ledli

Profil Çerçeve 100 Ayna

ön A
C

proje kodu
cizen
D

ürün kodu
tölerans

ölcek

std

döküman numarası

proje kodu

cizen

ürün kodu

tölerans

ölcek

std

döküman numarası

proje kodu

cizen

ürün kodu

tölerans

parca kodu

döküman numarası

--

B arka

Engin ÇELİK

--

olusturma tarihi

23-04-2016

onay

Engin ÇELİK
üretim-a4-01

form no

Profil Çerçeve 80 Ayna Ledli
Profil Çerçeve 80 Ayna

ön A
C

D

std

ölcek
B arka

Engin ÇELİK

olusturma tarihi

-23-04-2016

*profil çerçeveli ayna (M2)
**profil çerçeveli ayna - ledli (M3)

Profil Çerçeve 60 Ayna

Profil Çerçeve 60 Ayna Ledli

ön A

C

D

B arka

Engin ÇELİK

olusturma tarihi

23-04-2016

düzenleyen

Engin Çelik

onay tarihi

23-04-2016

onay

form no

Engin ÇELİK

üretim-a4-01

0-0,2mm, derinlik + 0,5mm,

ilk delik

--

cap

TEKNİK ÇİZİMLER

adet

revizyon nn

100
25OR4012100I*
25OR4003100I**

tölerans standart (

std )

boyut

±1mm,

338

00-00 revizyon tarihi 2010-07-30 revizyon açıklama:doküman no'sunda belirtilmiştir

±0,3mm

grup

1000x650x54 mm

600x650x54 mm

std )

boyut ±1mm
, cap

00-00 revizyon tarihi 2010-07-30 revizyon açıklama:doküman no'sunda belirtilmiştir

tölerans standart (

revizyon nn

25OR4012065I*
25OR4003065I**

düzenleyen

Engin Çelik

onay tarihi

form no

onay

Engin ÇELİK

23-04-2016

üretim-a4-01

Profil Çerçeve 100 Ayna Kumlu Ledli

Resim üzerinden kesinlikle ölçü almayınız !

C
ön A

B arka
D

tasarım

proje

--

---

adet

--

düzenleyen

Engin Çelik

cizen

ürün kodu

tölerans

parca kodu

döküman numarası

Engin ÇELİK

std

--

parça

---

proje kodu

--

İSVEA

ürün

lavabo

grup

Tasarım ve cizimler 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kapsamındadır. Her hakkı ECM ve tasarım, üretim hakkını satın alan
(--------)firmas ına aittir. Hiçbir şekilde izinsiz kopyalanamaz, çogaltılamaz, üretilemez.

60

0-0,2mm,derinlik +0,5mm
, ilk delik ±0,3mm

800x650x54 mm

*profil çerçeveli ayna - anti-fog (M5)
**profil çerçeveli ayna (M4)

--

ilk delik

±0,3mm

revizyon nn

25OR4012080I*
25OR4003080I**

adet

Profil Çerçeve 100 Ayna Kumlu Ledli Anti Fog

ölcek

onay tarihi

olusturma tarihi

23-04-2016

--

onay

form no

Engin ÇELİK

23-04-2016

üretim-a4-01

Profil Çerçeve 80 Ayna Kumlu Ledli
Profil Çerçeve 80 Ayna Kumlu Ledli Anti Fog
Resim üzerinden kesinlikle ölçü almayınız !

80

tölerans standart (

std )

boyut

±1mm,

cap

0-0,2mm, derinlik + 0,5mm,

00-00 revizyon tarihi 2010-07-30 revizyon açıklama:doküman no'sunda belirtilmiştir

*profil çerçeveli ayna - anti-fog (M5)
**profil çerçeveli ayna (M4)

kumlamalı,
ledli

grup

Tasarım ve cizimler 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kapsamındadır. Her hakkı ECM ve tasarım, üretim hakkını satın alan
(--------)firmas ına aittir. Hiçbir şekilde izinsiz kopyalanamaz, çogaltılamaz, üretilemez.

kumlamalı,
ledli

C
ön A

B arka
D

tasarım

proje

--

ürün

---

cizen

ürün kodu

tölerans

--

İSVEA
---

--

parça

lavabo

proje kodu

Engin ÇELİK

std

ölcek

parca kodu

olusturma tarihi

döküman numarası

23-04-2016

--

kumlamalı,
ledli
*profil çerçeveli ayna (M4)

adet

düzenleyen

Engin Çelik

onay tarihi

23-04-2016

onay

Engin ÇELİK

form no

üretim-a4-01

boyut ±1mm
, cap

--

std )

Resim üzerinden kesinlikle öl
çü almayınız !

600x450x54 mm

grup

tölerans standart (

25OR4003045I*

Tasar ım ve cizimler 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kapsamındadır. Her hakkı ECM ve tasar ım, üretim hakkını sat ın alan
(--------)firmas ına aittir. Hi çbir şekilde izinsiz kopyalanamaz,çogaltılamaz, üretilemez.
revizyon nn 00-00 revizyon tarihi 2010-07-30 revizyon açıklama:doküman no'sunda belirtilmiştir

45

alan

*profil çerçeveli ayna - anti-fog (M5)
**profil çerçeveli ayna (M4)

0-0,2mm,derinlik +0,5mm
, ilk delik ±0,3mm

kumlamalı,
ledli

Profil Çerçeve 60 Ayna Kumlu Ledli
Profil Çerçeve 60 Ayna Kumlu Ledli Anti Fog

C
ön A

B arka
D

tasar ım

--

lavabo

---

proje
ürün

par ça

---

proje kodu

cizen

ürün kodu

tölerans

parca kodu

döküman numarası

--

İSVEA

0

45

--

Engin ÇELİK

std

ölcek

--

olusturma tarihi

23-04-2016

std )

±1mm,

ilk delik

±0,3mm

600x600x135 mm
ayna kapaklı (M6)
00-00

Resim üzerinden kesinlikle ölçü almayınız !

tölerans standart (

std )

2010-07-30

boyut

±1mm,

cap

ilk delik

±0,3mm

no'sunda belirtilmiştir

0-0,2mm, derinlik + 0,5mm,

Tasarım ve cizimler 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kapsamındadır. Her hakkı ECM ve tasarım, üretim hakkını satın alan
(--------)firmas ına aittir. Hiçbir şekilde izinsiz
kopyalanamaz,
üretilemez.
revizyon
nn çogaltılamaz,
revizyon
tarihi
revizyon açıklama:doküman

800x600x135 mm
ayna kapaklı (M6)

Resim üzerinden kesinlikle ölçü almayınız !

0-0,2mm, derinlik + 0,5mm,

22OR2000080I

cap

80

boyut

yan suntalam üzeri ayna
kapak suntalam üzeri ayna
menteşe yavaş kapanan

tölerans standart (

std )

boyut

±1mm,

cap

0-0,2mm, derinlik + 0,5mm,

ilk delik

±

00-00 revizyon tarihi 2010-07-30 revizyon açıklama:doküman no'sunda belirti
tölerans standart (

revizyon nn

22OR2000100I

Tasarım ve cizimler 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kapsamındadır. Her hakkı ECM ve tasarım, üretim hakkını satın alan
(--------)firmas ına aittir. Hiçbir şekilde izinsiz kopyalanamaz, çogaltılamaz, üretilemez.

100

Resim üzerinden kesinlikle ölçü almayınız !

22OR2000060I
00-00 revizyon tarihi 2010-07-30 revizyon açıklama:doküman no'sunda belirtilmiştir

60

revizyon nn

yan suntalam üzeri ayna
kapak suntalam üzeri ayna
menteşe yavaş kapanan

Tasarım ve cizimler 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kapsamındadır. Her hakkı ECM ve tasarım, üretim hakkını satın alan
(--------)firmas ına aittir. Hiçbir şekilde izinsiz kopyalanamaz, çogaltılamaz, üretilemez.

TEKNİK ÇİZİMLER

339

1000x600x135 mm
ayna kapaklı (M6)

grup

grup

tasarım

--

lavabo

lavabo

-----

tasarım

--

adet

--

tasarım

--

lavabo

---

adet

--

düzenleyen

Engin Çelik

ürün

düzenleyen

Engin Çelik

proje

ürün

ürün

parça

İSVEA

---

parça

proje

İSVEA

---

23-04-2016

onay tarihi

proje

İSVEA

---

parça

onay

Engin ÇELİK

--

--

proje kodu
cizen

ürün kodu
tölerans

parca kodu

23-04-2016
onay tarihi

--

--

parca kodu

--

--

parca kodu

üretim-a4-01

form no

Ayna Kapaklı 100 Üst Dolap

ön A
C

D

ölcek

std

döküman numarası

proje kodu

cizen

ürün kodu

tölerans

B arka

Engin ÇELİK
olusturma tarihi

--

23-04-2016

onay

Engin ÇELİK
üretim-a4-01

form no

Ayna Kapaklı 80 Üst Dolap

ön A
C

D

ölcek

std

döküman numarası

proje kodu

cizen

ürün kodu

tölerans

ölcek

std

döküman numarası

-B arka

Engin ÇELİK

olusturma tarihi

-23-04-2016

yan suntalam üzeri ayna
kapak suntalam üzeri ayna
menteşe yavaş kapanan

Ayna Kapaklı 60 Üst Dolap

ön A

C

D

B arka

Engin ÇELİK

olusturma tarihi

23-04-2016

std )

boyut

±1mm,

cap

0-0,2mm, derinlik + 0,5mm,

±0,3mm

22OR2010080I

800x600x135 mm
ayna kapaklı (M7)

600x600x135 mm
ayna kapaklı (M7)
Resim üzerinden kesinlikle ölçü almayınız !

tölerans standart (

00-00

80
std )

2010-07-30

boyut

±1mm,

cap

ilk delik

±0,3mm

açıklama:doküman no'sunda belirtilmiştir

0-0,2mm, derinlik + 0,5mm,

Tasarım ve cizimler 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kapsamındadır. Her hakkı ECM ve tasarım, üretim hakkını satın alan
(--------)firmas ına aittir. Hiçbir şekilde izinsiz kopyalanamaz,
çogaltılamaz,
revizyon
nn üretilemez.
revizyon tarihi
revizyon

yan suntalam üzeri ayna
kapak suntalam üzeri ayna
menteşe yavaş kapanan
kumlamalı
ledli

Resim üzerinden kesinlikle ölçü almayınız !

ilk delik

std )

±1mm,

boyut

cap

0-0,2mm, derinlik + 0,5mm,

TEKNİK ÇİZİMLER

ilk delik

±0,3

00-00 revizyon tarihi 2010-07-30 revizyon açıklama:doküman no'sunda belirtilmiş
tölerans standart (

revizyon nn

22OR2010100I

Tasarım ve cizimler 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kapsamındadır. Her hakkı ECM ve tasarım, üretim hakkını satın alan
(--------)firmas ına aittir. Hiçbir şekilde izinsiz kopyalanamaz, çogaltılamaz, üretilemez.

tölerans standart (

100

Resim üzerinden kesinlikle ölçü almayınız !

22OR2010060I
00-00 revizyon tarihi 2010-07-30 revizyon açıklama:doküman no'sunda belirtilmiştir

60

revizyon nn

yan suntalam üzeri ayna
kapak suntalam üzeri ayna
menteşe yavaş kapanan
kumlamalı
ledli

Tasarım ve cizimler 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kapsamındadır. Her hakkı ECM ve tasarım, üretim hakkını satın alan
(--------)firmas ına aittir. Hiçbir şekilde izinsiz kopyalanamaz, çogaltılamaz, üretilemez.

340

--

grup

--

lavabo

--tasarım

--

lavabo

---

grup

tasarım
adet

--

Engin Çelik

adet

--

ürün

tasarım

-ürün

lavabo

---

ürün

parça

---

23-04-2016

düzenleyen

Engin Çelik

proje

İSVEA

---

parça

düzenleyen

Engin Çelik

proje

İSVEA

---

parça

proje

İSVEA

23-04-2016
onay tarihi

Engin ÇELİK

23-04-2016

onay tarihi

--

--

parca kodu

--

--

parca kodu

üretim-a4-01

1000x600x135 mm
ayna kapaklı (M7)

onay

Engin ÇELİK

proje kodu
cizen

ürün kodu
tölerans

ölcek

std

döküman numarası

--

--

üretim-a4-01

form no

Ayna Kapaklı 100 Üst Dolap Kumlamalı Ledli

ön A
C

D

proje kodu

cizen

ürün kodu

tölerans

döküman numarası

--

B arka

Engin ÇELİK
olusturma tarihi

--

23-04-2016

onay

Engin ÇELİK
üretim-a4-01

form no

Ayna Kapaklı 80 Üst Dolap Kumlamalı Ledli

ön A
C

proje kodu

cizen
D

ürün kodu

tölerans

parca kodu
döküman numarası

std

ölcek

ölcek

std
B arka

Engin ÇELİK

olusturma tarihi

-23-04-2016

yan suntalam üzeri ayna
kapak suntalam üzeri ayna
menteşe yavaş kapanan
kumlamalı
ledli

Ayna Kapaklı 60 Üst Dolap Kumlamalı Ledli

ön A

C

D

B arka

Engin ÇELİK

olusturma tarihi

23-04-2016

revizyon nn

std )

±1mm
,

0-0,2mm,

60

600x120x18 mm
raf



gövde suntalam
0,5mm
,

gövde suntalam

Resim üzerinden kesinlikle öl
çü almayınız !

±0,3mm
tölerans standart (

std )

boyut ±1mm
, cap

0-0,2mm,derinlik +0,5mm
, ilk delik ±0,3mm

00-00 revizyon tarihi 2010-07-30 revizyon açıklama:doküman no'sunda belirtilmiştir
Resim üzerinden kesinlikle öl
çü almayınız !
revizyon nn

Tasar ım ve cizimler 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kapsamındadır. Her hakkı ECM ve tasar ım, üretim hakkını sat ın alan
(--------)firmas ına aittir. Hi çbir şekilde izinsiz kopyalanamaz,çogaltılamaz, üretilemez.



00-00 revizyon tarihi 2010-07-30 revizyon açıklama:doküman no'sunda belirtilmiştir

800x120x18 mm
raf

Tasar ım ve cizimler 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kapsamındadır. Her hakkı ECM ve tasar ım, üretim hakkını sat ın alan
(--------)firmas tölerans
ına aittir. Histandart
çbir şekilde izinsiz
kopyalanamaz,
üretilemez.
(
boyutçogaltılamaz,
cap
derinlik +
ilk delik

80

, üretim hakkını sat ın alan

gövde suntalam

revizyon nn

std )

00-00 revizyon tar
tölerans standart (

TEKNİK ÇİZİMLER

grup

grup

tasar ım

--

lavabo

--adet

--

tasar ım

--

lavabo

---

adet

--

341

100

1000x120x18 mm
raf



düzenleyen

Engin Çelik

ürün

ürün

par ça

---

onay tarihi

23-04-2016

proje

İSVEA

---

par ça

düzenleyen

Engin Çelik

proje

İSVEA

onay

Engin ÇELİK

--

--

proje kodu
cizen

ürün kodu
tölerans

parca kodu

onay tarihi

23-04-2016

--

--

üretim-a4-01
24SZ9007100I kiraz

form no

24SZ9030100I ceviz

24SZ9001100I beyaz

Açık Raf

ön A
C

D

ölcek

std

döküman numarası

B arka

Engin ÇELİK
olusturma tarihi

--

23-04-2016

24SZ9007080I kiraz

24SZ9030080I ceviz

gövde suntalam

24SZ9001080I beyaz

onay

Engin ÇELİK

proje kodu

cizen

ürün kodu

tölerans

parca kodu

döküman numarası

ölcek

std
üretim-a4-01
form no

Açık Raf

ön A

Engin ÇELİK
C
24SZ9007060I
kiraz

D
24SZ9030060I
ceviz
B arka

24SZ9001060I beyaz

olusturma tarihi

--

23-04-2016

45

450x150x50 mm
raf



24SZ9055045I ceviz

24SZ9001045I beyaz

342

E-Motion

70

70

27EMS055065I

27SFS040070I

700x1770x80 mm
e-Motion dolap seti

700x1770x80 mm
e-Motion engelli
dolap seti

70

70

27SFS072070I

27SF7040070I

700x1770x80 mm
e-Motion asma
monoblok lvb. dolap
seti

700x1770x80 mm
e-Motion hareketli
düşey paneli

TEKNİK ÇİZİMLER

343

e-Motion

70
700x1770x80 mm
e-Motion dolap seti


gövde pvc
elektrikli
sistemaz lavabo dolabı + ayna

27EMS055065I cappucino
27EMS001065I beyaz

e-Motion

70
700x1770x80 mm
e-Motion asma monoblok lvb. dolap seti


gövde pvc
elektrikli
sottaqua asma monoblok lavabo+ marino ayna

27SFS072070I antrasit

e-Motion

70
700x1770x80 mm
e-Motion engelli dolap seti


gövde pvc
elektrikli
engelli lavabo + ayna

27SFS040070I antrasit

70

e-Motion

27SF7040070I
700x1770x80 mm
e-Motion hareketli
düşey paneli

gövde pvc
elektrikli

antrasit

ARMATÜRLER

344

345

346 ESSE
350 CORAL
358 RENON
366 VİSTA
370 PRONTO
374 TANDE
378 FOTOSELLİ
ARMATÜRLER
382 DUŞ SİSTEMLERİ
383 MUSLUKLAR

346
DESIGN OF

ITALY

ESSE

designed by Ettore Giordano

Karakteristik tasarımı ile dikkat çeken Esse,
banyolarda kusursuz estetiği yakalıyor.

Esse
banyo bataryası

347

Esse
lavabo bataryası

348

Armatürler

30ES2401I
lavabo bataryası

30ES2407I
lavabo bataryası
beyaz-krom

30ES2408I
lavabo bataryası
siyah-krom

30ES0201I
banyo bataryası

TEKNİK ÇİZİMLER

349

lavabo bataryası


30ES2401I krom
çıkış ucu yüksekliği: 120 mm
çıkış ucu uzunluğu: 135 mm
3 bar 9 lt/dk.
25mm joystick kartuş

30ES2407I beyaz-krom
30ES2408I siyah-krom

banyo bataryası


kilitlenebilir duş yönlendiricisi
3 bar 9 lt/dk.
35mm seramik kartuş

30ES0201I krom

350

CORAL

designed by Genesis Research & Design

Net tasarımı ile her tarza uyum sağlayan Coral,
banyolara estetik bir görünüm kazandırıyor.

Coral
banyo bataryası

351

Coral Coral
uzun lavabo
lavabobataryası
bataryası

352

Armatürler

30CR2703I

30CR2401I

30CR2701I

L tipi
lavabo bataryası
krom

lavabo bataryası
krom

yüksek lavabo
bataryası-krom

30CR2403I

30CR2721I

30CR2733I

sifon kumandalı

sifon kumandalı

sifon kumandalı

30CR2712I

30CR2402I

30CR2702I

L tipi
lavabo bataryası
altın

lavabo bataryası
altın

yüksek lavabo
bataryası- altın

30CR2404I

30CR2722I

30CR2732I

sifon kumandalı

sifon kumandalı

sifon kumandalı

30CR2407I

30CR2707I

lavabo bataryası
krom-beyaz

yüksek lavabo
bataryası
krom-beyaz

30CR2427I

30CR2727I

sifon kumandalı

sifon kumandalı

30CR2406I

30CR2706I

lavabo bataryası
altın-siyah

yüksek lavabo
bataryası
altın-siyah

30CR2426I

30CR2726I

sifon kumandalı

sifon kumandalı

353

30CR2001I

30CR0201I

ankastre lavabo
bataryası(üst)
krom

banyo bataryası
krom

30TP0605I
isveabox ankastre
lavabo kit(alt)

30CR2007I

30CR0202I

ankastre lavabo
bataryası(üst)
altın

banyo bataryası
altın

30TP0606I
isveabox ankastre
lavabo kit(alt)altın

30CR2002I

30CR0203I

ankastre lavabo
bataryası(üst)
krom-beyaz

banyo bataryası
krom-beyaz

30TP0605I
isveabox ankastre
lavabo kit(alt)

30CR2006I

30CR0204I

ankastre lavabo
bataryası(üst)
altın-siyah

banyo bataryası
altın-siyah

30TP0606I
isveabox ankastre
lavabo kit(alt)

354

Armatürler

30CR3201I

30CR0101I

30CR1101I

mutfak bataryası
krom

ankastre banyo
bataryası(üst)
krom

ankastre duş
bataryası(üst)
krom

30TP0601I

30TP0603I

isveabox ankastre
banyo kit (alt)

isveabox ankastre duş
kit(alt)

30CR3202I

30CR0102I

30CR1102I

mutfak bataryası
altın

ankastre banyo
bataryası(üst) altın

ankastre duş
bataryası(üst)altın

30TP0602I

30TP0604I

isveabox ankastre
banyo kit (alt) altın

isveabox ankastre duş
kit(alt) altın

30CR3203I

30CR0103I

30CR1103I

mutfak bataryası
krom-beyaz

ankastre banyo
bataryası(üst)
krom-beyaz

ankastre duş
bataryası(üst)
krom-beyaz

30TP0601I

30TP0603I

IsveaBox Ankastre
Banyo Kit (Alt)

isveabox ankastre duş
kit(alt)

30CR3204I

30CR0104I

30CR1104I

mutfak bataryası
altın-siyah

ankastre banyo
bataryası(üst)
altın-siyah

ankastre duş
bataryası(üst) altınsiyah

30TP0602I

30TP0604I

isveabox ankastre
banyo kit (alt) altın

isveabox ankastre duş
kit(alt)altın

30CR0501I
çıkış ucu

30CR0503I
çıkış ucu altın

30CR0502I
çıkış ucu divertörlü

30CR0504I
çıkış ucu divertörlü
altın

TEKNİK ÇİZİMLER

lavabo bataryası


355

30CR2401I krom
30CR2403I krom (sifon kumandalı)
30CR2402I altın
30CR2404I altın (sifon kumandalı)
30CR2407I krom-beyaz
30CR2427I krom-beyaz (sifon kumandalı)

çıkış ucu yüksekliği: 120 mm
çıkış ucu uzunluğu: 134 mm
3 bar 9 lt/dk.
35mm seramik kartuş

yüksek lavabo bataryası


30CR2406I altın-siyah
30CR2426I altın-siyah (sifon kumandalı)

30CR2701I krom
30CR2721I krom (sifon kumandalı)
30CR2702I altın
30CR2722I altın (sifon kumandalı)
30CR2707I krom-beyaz
30CR2727I krom-beyaz (sifon kumandalı)

çıkış ucu yüksekliği: 240 mm
çıkış ucu uzunluğu: 190 mm
3 bar 9 lt/dk.
35mm seramik kartuş

30CR2706I altın-siyah
30CR2726I altın-siyah (sifon kumandalı)

L tip lavabo bataryası


30CR2703I krom
çıkış ucu yüksekliği: 124 mm
çıkış ucu uzunluğu: 121mm
3 bar 9 lt/dk.
35mm seramik kartuş

30CR2733I krom (sifon kumandalı)
30CR2712I altın
30CR2732I altın (sifon kumandalı)

ankastre lavabo bataryası


30CR2001I krom
30TP0605I kit
30CR2007I altın
30TP0606I kit
30CR2002I krom-beyaz
30TP0605I kit
3 bar 9 lt/dk.
35mm seramik kartuş

30CR2006I altın-siyah
30TP0606I kit

356

TEKNİK ÇİZİMLER

banyo bataryası


30CR0201I krom
30CR0202I altın
kilitlenebilir duş yönlendiricisi
3 bar 9 lt/dk.
35mm seramik kartuş

30CR0203I krom-beyaz
30CR0204I altın-siyah

mutfak bataryası


30CR3201I krom
30CR3202I altın
çıkış ucu yüksekliği: 240 mm
çıkış ucu uzunluğu: 190 mm
3 bar 9 lt/dk.
35mm seramik kartuş

30CR3203I krom-beyaz
30CR3204I altın-siyah

ankastre banyo bataryası


30CR0101I krom
30TP0601I kit (alt)
30CR0102I altın
30TP0602I kit altın
30CR0103I krom-beyaz
30TP0601I Kit

kilitlenebilir duş yönlendiricisi

30CR0104I altın-siyah
30TP0602I kit

ankastre duş bataryası


30CR1101I krom
30TP0603I kit
30CR1102I altın
30TP0604I kit altın
30CR1103I krom-beyaz
30TP0603I kit
30CR1104I altın-siyah
30TP0604I kit
35mm seramik kartuş
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çıkış ucu

AZURE ANKASTRE DUŞ BATARYASI ÇIKIŞ UCU TEK ÇIKIŞ - 15685501

o

7

G1/2"

70

20

M24x1

30CR0501I krom

147
167

30CR0503I altın

4
5
çıkış ucu divertörlü


3
6

AZURE ANKASTRE BANYO BATARYASI ÇIKIŞ UCU ÇİFT ÇIKIŞ - 15685211

20

7

o 70
G1/2"

1
M24x1
77

G1/2"

30CR0502I krom

147
167

2

30CR0504I altın

6
7

5
8
3

12060310
12050300
12060300
12060281
13010491
12060391

Conta
O-Ring
Bağlantı Adaptörü
Rozet
Perlatör Grubu
Çıkış Ucu
Sıra Adet

Kod No

Parça/Grup Adı

Ø24xØ18x5
Ø10xØ1,5
1/2"
M24x1

1

NBR/ShorA75

NBR
CuZn39Pb3
CuZn37
CuZn40Pb2

Ölçü

Malzeme

4

2

Conta
O-Ring
Bağlantı Adaptörü
Rozet
Perlatör Grubu
Yönlendirici Topuz
Yönlendirici Mekanizma
Çıkış Ucu
Sıra Adet

Parça/Grup Adı

12060310
12050300
12060300
12060281
13010491
12060291
13200011
12060271
Kod No

Ø24xØ18x5
Ø10xØ1,5
1/2"
M24x1
M4
M4
Ölçü

NBR/ShorA75

NBR
CuZn39Pb3
CuZn37

CuZn40Pb2
Malzeme

358

Renon
ankastre lavabo bataryası

359

360

RENON

designed by Genesis Research & Design

Yalın hatlara sahip Renon, banyolara dinamizm
ve cesur bir yaklaşım getiriyor.

Renon
banyo bataryası

361

Renon
lavabo bataryası

362

Armatürler

30RN2401I
lavabo bataryası

30RN2001I
ankastre lavabo
bataryası (üst)

30TP0605I
30RN2402I
sifon kumandalı

30RN0201I
banyo bataryası

isveabox ankastre
lavabo kit(alt)

30RN0101I
ankastre banyo
bataryası(üst)

30TP0601I
IsveaBox ankastre
banyo kit (alt)

30RN3201I
mutfak bataryası

30RN1101I
ankastre duş
bataryası(üst)

30TP0603I
isveabox ankastre
duş kit (alt)

30RN3210I
mutfak bataryası

30RN0505I
çıkış ucu

30RN0506I
çıkış ucu divertörlü

TEKNİK ÇİZİMLER

363

lavabo bataryası


çıkış ucu yüksekliği: 81 mm
çıkış ucu uzunluğu: 139 mm
3 bar 9 lt/dk.
35mm seramik kartuş

Ø

30RN2401I krom
30RN2402I krom (sifon kumandalı)

banyo bataryası


kilitlenebilir duş yönlendiricisi
3 bar 9 lt/dk.
35mm seramik kartuş

30RN0201I krom

mutfak bataryası


çıkış ucu yüksekliği: 240 mm
çıkış ucu uzunluğu: 180 mm
3 bar 9 lt/dk.
35mm seramik kartuş
döner borulu

Ø

30RN3201I krom

mutfak bataryası


çıkış ucu yüksekliği: 240 mm
çıkış ucu uzunluğu: 245 mm
3 bar 9 lt/dk.
35mm seramik kartuş
spiralli

30RN3210I krom

364
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ankastre lavabo bataryası


30RN2001I krom
3 bar 9 lt/dk.
35mm seramik kartuş

30TP0601I kit

ankastre banyo bataryası


30RN0101I krom
kilitlenebilir duş yönlendiricisi
35 mm seramik kartuş

30TP0601I kit

ankastre duş bataryası


30RN1101I krom
30TP0603I kit

35mm seramik kartuş

SLIM ANKASTRE DUŞ/LAVABO BATARYASI ÇIKIŞ UCU TEK ÇIKIŞ - 15065501
çıkış ucu


70
o

7

G1/2"

20

M24x1
140
157

30RN0505I krom

TEKNİK ÇİZİMLER

365

SLIM ANKASTRE BANYO BATARYASI ÇIKIŞ UCU ÇİFT ÇIKIŞ - 15065211
çıkış ucu divertörlü

7

o 70
G1/2"

20

M24x1
87

G1/2"
140
157

53

30RN0506I krom

6
7

5
8
3

1

4

2

Conta
O-Ring
Bağlantı Adaptörü
Rozet
Perlatör Grubu
Yönlendirici Topuz
Yönlendirici Mekanizma
Çıkış Ucu
Sıra Adet

Parça/Grup Adı

12060310
12050300
12060300
12060281
13010491
12010110
13200011
12060331
Kod No

Ø24xØ18x5
Ø10xØ1,5
1/2"
M24x1
M4
M4
Ölçü

NBR/ShorA75

NBR
CuZn39Pb3
CuZn37

CuZn40Pb2
Malzeme

366

VISTA

designed by Genesis Research & Design

Sade tasarımı ile beğeni toplayan Vista,
fonksiyonellik odaklı çözümler sunuyor.

Vista
banyo bataryası

367

Vista
Vista
lavabo
lavabobataryası
bataryası

368

Armatürler

30VS2401I
lavabo bataryası

30VS2403I
sifon kumandalı

30VS2402I
lavabo bataryası

30VS0201I
banyo bataryası

30VS3201I
mutfak bataryası

TEKNİK ÇİZİMLER

369

lavabo bataryası


çıkış ucu yüksekliği: 106 mm
çıkış ucu uzunluğu: 117 mm
3 bar 9 lt/dk.
35mm seramik kartuş

Ø

30VS2401I krom
30VS2403I krom (sifon kumandalı)

lavabo bataryası


3 bar 9 lt/dk.
35mm seramik kartuş

30VS2402I krom

banyo bataryası


kilitlenebilir duş yönlendiricisi
3 bar 9 lt/dk.
35mm seramik kartuş

30VS0201I krom

mutfak bataryası


3 bar 9 lt/dk.
35mm seramik kartuş
döner borulu

30VS3201I krom

370

PRONTO

designed by Genesis Research & Design

Yuvarlak hatlı Pronto, minimal duruşu ile dikkat
çekiyor.

Pronto
banyo bataryası

371

Pronto
lavabo bataryası

372

Armatürler

30PN2401I
lavabo bataryası

30PN2403I
sifon kumandalı

30PN2402I
lavabo bataryası

30PN0201I
banyo bataryası

30PN3201I
mutfak bataryası
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373

lavabo bataryası


100
135

çıkış ucu yüksekliği: 100 mm
çıkış ucu uzunluğu: 135 mm
3 bar 9 lt/dk.

30PN2401I krom
30PN2403I krom (sifon kumandalı)

lavabo bataryası


3 bar 9 lt/dk.
35 mm seramik kartuş
döner borulu

30PN2402I krom

banyo bataryası


kilitlenebilir duş yönlendiricisi
3 bar 9 lt/dk.
35mm seramik kartuş

30PN0201I krom

mutfak bataryası


çıkış ucu yüksekliği: mm
3 bar 9 lt/dk.
35mm seramik kartuş
döner borulu

30PN3201I krom

374

TANDE

designed by Genesis Research & Design

Tande, kullanışlı tasarımı ile banyolara
fonksiyonellik katıyor.

Tande
banyo bataryası

Tande
lavabo bataryası

376

Armatürler

30TN2401I
lavabo bataryası

30TN2403I
sifon kumandalı

30TN2402I
lavabo bataryası

30TN0201I
banyo bataryası

30TN3201I
mutfak bataryası

TEKNİK ÇİZİMLER

377

lavabo bataryası


çıkış ucu yüksekliği: 85mm
çıkış ucu uzunluğu: 110mm
3 bar 9 lt/dk.

30TN2401I krom
30TN2403I krom (sifon kumandalı)

lavabo bataryası


3 bar 9 lt/dk.
döner borulu

30TN2402I krom

banyo bataryası


kilitlenebilir duş yönlendiricisi
3 bar 9 lt/dk.

30TN0201I krom

mutfak bataryası


3 bar 9 lt/dk.

30TN3201I krom

378

Fotoselli Armatürler

30TP2201I

30TP4002I

fotoselli lavabo
bataryası tek su girişli

ankastre pisuvar
yıkama sistemi

30TP2202I

30TP4001I

fotoselli lavabo
bataryası çift su girişli

sıvaüstü pisuvar
yıkama sistemi

30CR2201I
fotoselli lavabo
bataryası tek su girişli

30CR2203I
fotoselli lavabo
bataryası tek su girişli

1
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379

2
3

9

4

fotoselli lavabo
bataryası tek su girişli

8

160

5
135

30TP2201I

6
GR. ALT BAĞLANTI
95
DUALMAX
FOTOSELLİ LAVABO BATARYASI -15452001



40

13030250

M6

~400

7

çıkış ucu yüksekliğii: 135mm
çıkış ucu uzunluğu: 95mm
pilli/elektrikli

3/8"

01
09
08

Güç Kutusu Elektrikli/Pilli
Sensör Fotosel Gözü
Flex (Saplamalı)
Saplama Somunu
Saplama
Tespit Plaka Contası
Tespit Plakası
O-ring
Gövde

02

03

30TP2202I

04



05

Adet

12300050
12450671

M10x1-3/8''

M6x15

M6
Ø37,75xØ2,62

Kod No

Parça/Grup Adı

NBR

M6x60

Ölçü

Malzeme

90

155

fotoselli lavabo
bataryası çift su girişli

Sıra

13450330
13450340
13010370
12030380
12030370
12030360
12030350

Ø55.5

110

06
07

çıkış ucu yüksekliğii: 90mm
çıkış ucu uzunluğu: 110mm
pilli/elektrikli

Perlatör Contası
Perlatör
Flex
Saplama Somunu
Tespit Plakası
Tespit Plaka Contası
Saplama
Alt Gövde Göz
Gövde
Sıra Adet

fotoselli lavabo
bataryası tek su girişli

30CR2201I


çıkış ucu yüksekliği: 120 mm
çıkış ucu uzunluğu: 130 mm
pilli/elektrikli
3 bar 9 lt/dk.

fotoselli lavabo
bataryası tek su girişli

30CR2203I


çıkış ucu yüksekliği: 260 mm
çıkış ucu uzunluğu: 135 mm
pilli/elektrikli
3 bar 9 lt/dk.

Parça/Grup Adı

.................
13010471
13450220
................
..............
..............
...............
13450150
12450351
Kod No

CuZn39Pb3
D CLASS
CuZn39Pb3
NBR
Zamak
NBR

CuZn39Pb3
Ölçü

Malzeme

380
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15453201
TEKNO ANK.FOTOSELLİ PİSUVAR SİSTEMİ
SIVA ALTI

1/2"

80

110

ankastre pisuvar
yıkama sistemi

30TP4002I

Mık

na

1/2"

tıs

lı

220



PİSUVAR / URINAL

Mık

na

tıs

lı

66

elektrikli

15452801
TEKNO FOTOSELLİ PİSUVAR MUSLUĞU

140

30TP4001I

115

Ø55,5

SIVA ÜSTÜ

140

sıvaüstü pisuvar
yıkama sistemi



1/2"

75

~200

Ø16

20°

pilli

Sıra Adet

Parça/Grup Adı

Kod No

Ölçü

Malzeme

Net Ağırlık

381

382

Duş Sistemleri

35TP0201I

35TP0203I

rain sürgülü üst takım

flow sürgülü üst takım

35TP0202I

35TP0303I

35TP0402I

rain sürgülü üst takım
altın

flow askılı duş seti

flow robot duş sistemi

35TP0401I
rain robot duş sistemi

35TP0301I
rain askılı duş seti

383

Musluklar

35TP0111I

35TP0112I

30TP5101I

rain duş başlığı

rain duş başlığı altın

plus ankastre stop
valfi

35TP0113I

35TP0102I

30TP5102I

flow duş başlığı

rain duvardan duş
kolu altın

max ankastre stop
valfi

35TP0101I

35TP0511I

30TP5103I

rain duvardan duş
kolu

ankastre duş
dirseği

plus ankastre stop
valfi altın

35TP0103I

30TP5002I

rain tavandan
duş kolu

max valf

30TP5001I
plus valf

30TP5110I
stop valf

384
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SPRINT REGULAR SÜRGÜLÜ DUŞ TAKIMI-15782031
66

Ø120

rain sürgülü üst takım
715
800



G1/2

35TP0201I krom

3 fonksiyonlu
150cm duş hortumu

35TP0202I altın

Ø12

0

SPRINT REGULAR ASKILI
DUŞ TAKIMI-15786008

rain askılı duş seti
260

35TP0301I

Ø50



80

3 fonksiyonlu
150cm duş hortumu

G 1/2"

LIDO SÜRGÜLÜ DUŞ TAKIMI-15782010
66

Ø10

0

flow sürgülü üst takım

665



750

35TP0203I

G1/2

3 fonksiyonlu
150cm duş hortumu

flow askılı duş seti
235

35TP0303I

Ø45



Ø10
0

LIDO ASKILI DUŞ TAKIMI

80

3 fonksiyonlu
150cm duş hortumu

G 1/2"

TEKNİK ÇİZİMLER

385
15780001
RAINMAX DUŞ SİSTEMİ
365
70

Ø200

rain robot duş sistemi
985

35TP0401I

Değişken



200mm duş başlığı
150cm duş hortumu
1 fonksiyonlu el duşu
sabunluklu

G1/2

15780061
RAINPLUS DUŞ SİSTEMİ
350
70

200x200



200mm duş başlığı
150cm duş hortumu
1 fonksiyonlu el duşu
sabunluklu

Değişken

35TP0402I

956

flow robot duş sistemi

G1/2

15753001
RAIN DUŞ BAŞLIĞI
G1/2
80

rain duş başlığı

Ø200

35TP0111I krom
35TP0112I altın

200mm duş başlığı

15781013
LEVEL RAIN DUŞ BAŞLIĞI
G1/2
68

flow duş başlığı

35TP0113I

200x200

200x200 mm duş başlığı

386
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15784102
DUVARDAN DUŞ BAŞLIK
BAĞLANTISI 1/2" 30 CM
300
7.5



Ø54
1/2"

rain duvardan duş
kolu

1/2"

35TP0101I krom
35TP0102I altın

15784105
TAVANDAN DUŞ BAŞLIK
BAĞLANTISI
Ø54
1/2"
35TP0103I

70

7,5

rain tavandan
duş kolu

1/2"

ankastre duş dirseği

35TP0511I


plus ankastre stop valfi

ARA MUSLUK 1/2"

54

48

20

15910831
FORTE FIX ANK.
30TP5101I


M28x1,5

1

Ø28

2
50

G1/2"(Ø19)

Max. 80 - Min. 45

135

Ø70

3

4

TEKNİK ÇİZİMLER

387

max ankastre stop
valfi

70

39

Ø50

15910801
BETA FIX ANK.

151

30TP5102I


Max. 80 - Min. 45

Ø70

ARA MUSLUK 1/2"

Ø28

M28X1,5

G1/2"(Ø19)

50

1

2
4

5

plus ankastre stop
valfi altın

30TP5103I

6

7

30TP5002I


42.7
82
3/8"

1/2"
plus valf

30

30TP5001I


68

3/8"

90° ARA MUSLUK 1/2" - 3/8" KROMLU - 15910611
BETA ARA MUSLUK (1/2"-3/8")FORTE
- 15911011

1/2"

max valf

8
9

Sıra Adet

Gövde
Nipel
Salmastra
Boru Parçası-2
Boru Parçası-1
Segman
Rozet
Volan

1/2"
M13x1
Ø24
M28x1,5
Ø16
Ø11x1
Ø70
Ø50

Parça/Grup Adı

Ölçü

CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
Plastik
Plastik
CuZn39Pb3
Zamak
Malzeme

GÖMME REZERVUARLAR

388

389

390 AXIS GÖMME REZERVUARLAR
+PIAZZA PANEL
392 FORTE GÖMME REZERVUARLAR +
QUADRO PANEL

390
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52AL0102I
axis
alçıpan duvar tipi
gömme rezervuar

alçıpan duvar tipi
gömme rezervuar çift kademeli 100mm
kumanda paneli ayrıca sipariş edilir

52TD0101I
axis
tuğla duvar tipi
gömme rezervuar

tuğla duvar tipi
gömme rezervuar çift kademeli 80mm
kumanda paneli ayrıca sipariş edilir

52HT0101I
axis
tek klozet için
gömme rezervuar

tek klozet için
gömme rezervuar çift kademeli 80mm

52HT0101I
axis
gömme rezervuar
helataşı için

helataşı için
gömme rezervuar çift kademeli 80mm

TEKNİK ÇİZİMLER

391

piazza kumanda panelleri
axis gömme rezervuarlar
için

mat krom

54MJ0101I mat krom
54MJ0102I parlak krom
54MJ0104I siyah
54MJ0105I vizon
54MJ0106I fildişi

parlak krom

siyah

vizon

fildişi

392
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52AL0103I
forte
alçıpan duvar tipi
gömme rezervuar

alçıpan duvar tipi
gömme rezervuar çift kademeli 100mm
kumanda paneli ayrıca sipariş edilir

52TD0102I
forte
tuğla duvar tipi
gömme rezervuar

tuğla duvar tipi
gömme rezervuar çift kademeli 80mm
kumanda paneli ayrıca sipariş edilir

52HT0104I
forte
tek klozet için
gömme rezervuar

tek klozet için
gömme rezervuar çift kademeli 80mm
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393

quadro kumanda panelleri
forte gömme rezervuarlar
için


mat-krom

54MG0101I mat krom
54MG0102I parlak krom

parlak krom

394
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46Z60100I
smartPlus
klozet kapağı

smartplus klozet kapağı
el değmeden temizlik
ayarlanabilir taharet musluğu
ayarlanabilir su sıcaklığı
kapak ısıtma

Güç

Klozet Kapağı

Koku Emici

Kapak Sensörü
Taharet Nozzle

Kontrol Paneli

Bide Nozzle
Kapak Isıtma

LED Aydınlatma

TEKNİK ÇİZİMLER

395

bas-aç

38TP0112I1 taşma delikli beyaz



38TP0113I1 taşma deliksiz beyaz
38TP0125I1 taşma deliksiz siyah
38TP0123I1 taşma deliksiz vizon
38TP0120I1 taşma deliksiz fildişi
38TP0119I1 taşma deliksiz antrasit
38TP0130I1 taşma deliksiz altın
38TP0131I1 taşma deliksiz platin

50UN0110I
çift kademeli
rezervuar iç takımı
çubuklu

kutusuz
3/8"

İKON REHBERİ

Smartfix

Doğa Dostu

Bas-Aç

sharp&slim

softClose

aquaPlus

Yavaş Kapanma
Banyo Mobilyası
Kapakları

sterilPlus

aquaPlus

Anti-Fog
ayna

Doğal Kaplama

rimLess

Bas-Aç

4 lt

rimLess

Çekmece İçi
Kaydırmaz

decorPlus

cleaRim

8 mm Flat
Giydirme

High Gloss

Tak-Çıkart

Çekmece içi
seperatör

içten
aydınlatmalı
ayna

cleaRim

Slim Cover

Buğu Önleyici
ayna

e-Motion
lavabo dolabı

Smartfix
Plus

smartRim

