
2015 Yeni Yalın Özgün Fikirler





iÇiNDEKiLER
Ödüller
Blue Life
Yeşil Banyo Çözümleri
V-care
Rim-ex
VitrAfresh
Memoria Black
Memoria
Infinit
Metropole
Aynalar
Etajerli Lavabolar
Sento

Klozet Kapakları 
Slim Klozet Kapakları
Özel İhtiyaç Klozet Kapağı
Select
Sirius
VitrA Pro
VitrA Gömme Rezervuarlar 
ve Kumanda Panelleri

2 - 3
4
5
6 - 9
10 - 13
14 - 15
16 - 21
22 - 23
24 - 25
26 - 35
36 - 39
40 - 41  
42 

44
45
46-47
48-49
50
51

Yıkanma Alanları 
V-Flow
Veo
Enjoy
Move
Spa Wellnes MicroSilk
Combo
İkon Rehberi

 
54 - 55
56 - 57
58
59
60
61
62-63



2

Tasarımı, yenilikçiliği, üretim kalitesi, hayata değer katan özellikleriyle VitrA 
ürünleri dünyanın en saygın yarışmalarında çok sayıda ödül kazanıyor.

İyi tasarım kazandırır.

Watersmart Pisuvar 
VitrA - Artema 
Tasarım Ekibi

Metropole 
Rim-ex, 
VitrAfresh 
NOA

2014

Bella Asma Klozet
VitrA - Artema 
Tasarım Ekibi

Nest Trendy Armatür Serisi
Pentagon Design

Sirius 
Kumanda 
Paneli
VitrA - Artema 
Tasarım Ekibi

2013

Memoria Armatür Serisi
Christophe Pillet

T4 Şelale Akışlı Armatür
Indeed

Flo S Lavabo Bataryası 
VitrA - Artema Tasarım Ekibi

X-Line Armatür Serisi
VitrA - Artema Tasarım Ekibi
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Memoria Infinit Lavabolar
Christophe Pillet

System Infinit Lavabolar
VitrA - Artema Tasarım Ekibi

Water Jewels Lavabolar
VitrA - Artema Tasarım Ekibi

2013

Options Lux Serisi
VitrA - Artema Tasarım Ekibi

İstanbul Lavabo
Ross Lovegrove

2014

Nest Trendy / Nest
Mobilya ve SSG Serisi
Pentagon Design

Notte Kompakt Duş Ünitesi
Nexus

Roomy Kompakt Duş Ünitesi
VitrA - Artema Tasarım Ekibi

Secret Zone Kompakt Duş Ünitesi
VitrA - Artema Tasarım Ekibi

Memoria
Christophe Pillet
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Mobilya alanında FSC 
sertifikalı ürünler üreten, 
Türkiye’den ilk marka

Üretimde, hammaddeyi bilinçli 
kullanıyoruz, tesislerde geri dönüşüm 
sistemlerine yatırım yaparak üretim 
sırasındaki hammadde kullanımı ve 
enerji kaybını en aza indiriyoruz.

Seramik pişirimi sırasında fırın ısılarında 
yüzde 15 enerji tasarrufu sağlıyoruz.

Devreye giren atıksu dönüşümü 
sistemiyle, suyu yeniden kullanıma 
alıyoruz.

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

Yönetimde, çalışanlarımız, 
iş ortaklarımız ve toplumsal 
çalışmalarımızda sürdürülebilirliği 
esas alıyoruz. Çalışanlarımıza su ve 
enerji üzerine eğitimler veriyor, birlikte 
çalıştığımız kurumların bu kavramlara 
olan yaklaşımlarına önem veriyoruz.

Eczacıbaşı Hijyen Projesi çerçevesinde 
Yatılı İlköğretim Bölge Okulları’nda 
hijyenin önemi üzerine eğitimler 
vermeye devam ediyoruz.

Tasarımda, aynı ilkeyi konut ve 
toplu kullanım alanında sunduğumuz 
projelerde de devam ettiriyoruz. Akıllı 
tasarımlar yoluyla kişi başına düşen su 
tüketimini en aza indiriyoruz.

Geliştirdiğimiz pisuvar, klozet 
ve armatürler sayesinde yıllık su 
tüketiminde hane başına 190 ton 
tasarruf sağlanıyor.

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

Üretim Sertifikaları
ISO 9001 Kalite Belgesi
ISO 14001 Çevre Belgesi
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi
TSE Çift Yıldız Sertifikası

Dünyada seramik sağlık 
gereçleri için Çevresel Ürün 
Beyanı sahibi ilk marka

Çevresel Ürün Beyanı 
sahibi Türkiye’nin ilk 
armatür üreticisi

Avrupa su etiketi 
sahibi Türkiye’nin ilk 
armatür üreticisi
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Yeşil bina sertifikasyonu için 
önerilen ürünler kataloglarda 
bu ikon ile belirtilmektedir.

CO2 

salımında

%33-39
azalma

Enerji 
tüketiminde

azalma
%24-50

Su
tüketiminde

%40
azalma

Atıklarda

%70
azalma

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

PDF olarak indirin.
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Hijyen ve 
konforun 
buluştuğu 
nokta.
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VitrA çağın en konforlu kişisel temizlik sistemini sunuyor: Üstelik kanalsız Rim-ex teknolojisiyle hijyenik 
ve kolay temizleniyor. V-care akıllı klozet otomatik kapak açma/kapama, ayarlanabilir su ve kapak sıcaklığı, 
farklı yıkama seçenekleri, kurutma ve koku emme özellikleriyle son derece konforlu bir VitrA yeniliği. 
Üstelik tüm bu özellikler sizin kişisel ihtiyaçlarınıza göre bir kumanda yardımı ile ayarlanabiliyor.

Kişisel temizlikte yeni dönem.
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V-care akıllı klozet sunduğu farklı yıkama seçenekleri 
ailenin her bireyine uygun kişisel hijyen sağlıyor. 
Özel olarak tasarlanan taharet ucu sayesinde su sıcaklığı, 
basıncı ve pozisyonu istendiği gibi ayarlanıyor. Taharet borusu 
en temiz kullanımı sağlamak için her kullanımdan önce ve 
sonra otomatik olarak temizleniyor. Dilediğinizde manuel 
temizleme için kolayca çıkarılabiliyor.

V-care akıllı klozet gelişmiş işlevleri kadar göz alıcı tasarımıyla da farklı. Her banyoya uyum sağlayacak, kolayca temizlenebilen 
bir forma sahip V-care akıllı klozet ünlü tasarım stüdyosu NOA imzası taşıyor.
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Uzaktan kumanda ile çalıştırılabilen Basic ve Comfort tipi akıllı klozetlerin ayarlanabilir fonksiyonları, kişiye özel kullanım sağlıyor. 
El ile uyumlu ergonomik kumanda, yalın ve kolay anlaşılır ara yüzüyle kullanım kolaylığı getiriyor. Basic, daha temel fonksiyonlar sunuyor ve 
bu nedenle daha ekonomik. Comfort ise bir klozette olabilecek maksimum fonksiyonu sağlıyor. Misafir kullanımı için klozet üzerinde tek 
tuş ile kontrol edilebilen taharet musluğu herkes için çok kolay bir kullanım sunuyor. 

• Ön / arka yıkama

• Masajlı yıkama opsiyonları

• Su tazyik ayarı

• Taharet ucu pozisyonu ayarı

• Kapak sıcaklığı ayarı

• Su sıcaklığı ayarı

• Kurutma / kurutma 
 sıcaklığı ayarı

• Koku emme

• Otomatik kapak
 açma-kapama

Comfort

• Ön / arka yıkama

• Kapak sıcaklığı ayarı

• Su sıcaklığı ayarı

• Koku emme

• Taharet ucu pozisyonu ayarı

• Su tazyik ayarı

Basic
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Kolay temizliğin 
formülü yok 
klozeti var!
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Rim-ex, yenilikçi kanalsız iç hazne tasarımıyla kolay temizleniyor, çok daha az kir tutuyor 
ve maksimum hijyen sağlıyor. Bütünsel ve estetik görünüm sunan Rim-ex klozet, 
her banyoya uyum sağlayacak farklı tasarım seçeneklerine sahip.

• Tek hareketle
 kolay temizlik
• %95 daha hijyenik*
• İnovatif tasarım
• Farklı ürün seçenekleri

Rim-ex

Rim-ex ile klozette kanal 
sistemi tarih oluyor. 
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 1. Kanalsız iç hazne
• Kanalsız olması sayesinde 
 kolay temizlik imkanı sağlar.
• İçerisinde kir ve sağlığa zararlı 
 organizmaların oluşmasına imkan veren 
 kanal veya delik bulunmamaktadır.
• İç hazne yapısı sayesinde en uygun
 yıkamaya imkan verir.

 2. Su çıkışı
• Delik olmaması sayesinde zararlı 
 organizmaların üremesini engeller.
 
 3. Seramik su dağıtıcısı
• Çıkabilir parça sayesinde kolay temizleme 
 imkanı sunar.
• Tüm iç hazne yıkaması için hassas
 su dağılımı sağlar.

1 32

*Farkı çok net:
Akdeniz Üniversitesi
tarafından yapılan testlere
göre, Rim-ex standart
klozetlere kıyasla daha kolay 
temizlik sağlar ve %95 
oranında daha hijyeniktir.

Standart klozet

Rim-ex klozet
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Rim-ex’in geniş ürün gamında, formuyla, çizgisiyle her banyo serisine uyum 
sağlayacak birbirinden farklı tasarım seçenekleri yer alıyor.

Metropole

Retro

ShiftT4

S50

S50 Takım klozet S20 / Arkitekt

Sento
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VitrAfresh ve entegre ara musluk Metropole’den sonra şimdi de Nest Serisi’nde. 
Nest’in VitrAfresh klozeti, üzerindeki deterjan haznesi sayesinde, hazneye konan deterjanı 
yıkama suyuna karıştırıyor, böylece suyun her akışında ferah bir koku ve klozet içinde 
hijyen sağlanıyor. Klozete entegre ara musluk ise daha ergonomik kullanım sağlıyor.

Klozete entegre deterjan 
haznesi ile maksimum 
hijyen, ferah koku. 

Nest

VitrAfresh

Yeşil Bina 
Sertifikasyonu

Kolay 
Montaj

Su 
Tasarrufu
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VitrAfresh

1 VitrAfresh özelliği ile hijyen ve 
 temizliğin yanı sıra hoş koku sunar.

2 Klozet üzerindeki hazneye konulan ve 
 yıkama suyuna karışabilen deterjan* 
 sayesinde maksimum hijyen sağlar.

3 Kolayca çıkan kapak ile güvenli  
 temizlik imkanı yaratır.

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

Metropole
Klozet üzerine yerleştirilen ara musluk, taharet için istenen
oranda sıcak ve soğuk suyu karıştırabiliyor. 

1 3

2
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Tasarım yelpazesi ve çalışmalarının kalitesiyle uluslararası 
alanda takdir gören Christophe Pillet mimarlık, ürün, mobilya, 
iç mekan ve sahne tasarımı, sanat yönetmenliği gibi birçok 
alanda çalışan, multidisipliner bir tasarımcı. Fransız tasarımcının 
moda dünyasına yakınlığı, malzeme ve form anlayışına da 
yansıyor; tasarımlarında kendi tarifiyle “yalınlık, zamansızlık 
ve zarif dokunuşların” izini sürüyor.

CHRISTOPHE PILLET
Memoria serisinin yaratıcısı

Detaylardaki 
farkıyla 
mükemmel.
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VitrA’nın fark yaratan serisi Memoria’nın yaratıcısı Christophe Pillet, Memoria Black ile 
tarzını bir adım daha öteye taşıyor.  İnce kenarları ve keskin hatlı formları akıllı detaylarla 
tamamlıyor ve ayrıcalıklı bir banyo deneyimi sunuyor. Farklı modül ve boyut seçenekleri 
sayesinde her zevke ve ihtiyaca göre rahatlıkla kişiselleştirilebilen bir seri. 

Banyonuzda 
tarz yaratın.

Doğal 
Kaplama

Yavaş 
Kapanır

Tam 
Açılır

DOĞAL KAPLAMA

Gövde

Mat siyah

Kapak

Hareli Meşe



18

Memoria Black serisinin dönen açık raf ünitesinin arka yüzünde füme ayna bulunuyor. 
Bu sayede istenirse raf istenirse ayna olarak kullanılabiliyor. Mat siyah ve hareli meşe 
renginin mükemmel uyumuyla  zamanın ruhunu yakalıyor. 
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Tam açılır geniş çekmeceler, farklı ölçü seçenekleri
ile saklamada ve kullanımda sınırsız kolaylık sağlıyor.
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Memoria Black, teknolojinin dokunuşunu hissettiren işlevsel detaylarıyla da farklılaşıyor. 
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Deluxe düz ayna, üzerine mıknatısla entegre edilen mini büyüteçli ayna 
sayesinde işlevsel bir şıklık sunuyor. Aynanın arkasında bulunan gizli LED 
aydınlatma, görsel şıklığın ötesinde banyoyu ışık vurgularıyla donatıyor 
ve güzelleştiriyor.

Deluxe buğu yapmayan düz ayna banyo sonrası kullanım rahatlığı sunuyor.
Arka tarafına yerleştirilen rezistansı sayesinde banyo sırasında ve 
sonrasında oluşan buharın ayna üzerinde tutunmasını engelliyor.

Boy dolapları, geniş saklama alanı ile banyonun 
tüm yükünü kaldırarak yaşam alanına çok daha 
fazla yer bırakıyor. 
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İnce kenarlı, dört ayrı renk seçeneği olan dikdörtgen, 
oval ve yuvarlak formda  lavabolar, mobilyalar ile 
mükemmel bir uyum içerisinde. 
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Memoria klozet
Parlak beyaz

Yuvarlak lavabo
Parlak beyaz, 50 cm

Oval lavabo
Parlak beyaz, 75 cm

Dikdörtgen lavabo
Parlak beyaz, 85 cm

Memoria klozet
Mat siyah

Memoria klozet
Mat bej

Yuvarlak lavabo
Mat siyah, 50 cm

Yuvarlak lavabo
Mat bej, 50 cm

Oval lavabo
Mat siyah, 75 cm

Oval lavabo
Mat bej, 75 cm

Dikdörtgen lavabo
Mat siyah, 85 cm

Dikdörtgen lavabo
Mat bej, 85 cm

Memoria klozet
Mat beyaz

Yuvarlak lavabo
Mat beyaz, 50 cm

Oval lavabo
Mat beyaz, 75 cm

Dikdörtgen lavabo
Mat beyaz, 85 cm

Farklılaştırılmış göz alıcı lavabo ve klozet tasarımları, değişik renkler parlak ve mat sır seçenekleri 
Memoria’nın seçkin zevklere seslenen özellikleri arasında.
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Memoria Infinit çanak lavabolar, ince kenarları ve keskin hatlı
tasarımıyla banyolara yeni bir tarz getiriyor. Su taşma deliği olmayan
Infinit lavabolar, pürüzsüz yüzeyleri ile çok daha hijyenik.

Sınırsız 
form teknolojisi.

Memoria Infinit Oval lavabo 80 cmMemoria Infinit TV lavabo 65 cmMemoria Infinit yuvarlak lavabo 40 cm

Memoria Infinit Kare lavabo 40 cmMemoria Infinit dikdörtgen lavabo 80 cm
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System Infinit dikdörtgen lavabo 51 cm

System Infinit dikdörtgen lavabo 71 cm
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NOA
Alman endüstriyel tasarım stüdyosu NOA, 
tasarım ve inovasyonu birleştiren o ince çizgide, 
çağdaş ürün konseptleri ve tasarım çözümleri 
geliştiriyor. İnovatif bakış açıları sayesinde birçok 
önemli tasarım ödülünün de sahibi olan NOA, 
ürün geliştirme yöntemlerini, pazarlama ve 
teknoloji araştırmalarını da tasarım sürecine dahil 
etmeyi önemsiyor. NOA’nın ürünleri, yalın tasarım 
çözümü olmanın ötesinde, çağdaş pazarlama 
ihtiyaçları ve üretim teknolojilerine dair sordukları 
yeni sorulara da yanıt niteliğinde.

Bugünü belirleyen, 
geleceği öngören 
tasarım.
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Ödüllü NOA grubu tasarımı Metropole, ürün yelpazesine banyo mobilyalarını ekleyerek ideal bir seri oluşturdu. 
En son teknoloji ve en yeni trendleri buluşturan Metropole, minimalist tasarımının yanı sıra ince, işlevsel detaylarıyla 
da dikkat çekiyor: Banyosunda üstün konfor ve etkileyici atmosfer yaratmak isteyenler Infinit ve seramik lavabo 
seçenekleriyle farklı öneriler sunan Metropole’de aradıklarını buluyor.

Yavaş 
Kapanır

İçten 
Aydınlatma

Tam 
Açılır

Doğal şıklık, zarafet 
ve yalınlığın bileşimi.

TERMOFORM / CAM

Erik Siyah

TERMOFORM / CAM

Parlak Beyaz Beyaz
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Siyah cam kapaklı boy dolabı ve orta boy dolaplarında tüm banyo eşyaları için yer bulunabiliyor. 
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Mobilyanın ince ve zarif çizgisini tamamlayan 80, 100 ve 120 cm ebatlarında Infinit etajerli 
lavabolar geniş kullanım alanıyla fonksiyonellik sağlıyor. Etajerli, iki çekmeceli 
ve cam kapaklı banyo dolabı kolayca ulaşmak istediğiniz eşyalarınıza geniş yer sağlıyor.
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Metropole lavabo dolapları Infinit malzemenin 
yanısıra seramik çanak lavabolar ile de 
kullanılabiliyor. Metropole banyo mobilyaları 
beyaz renk seçeneğiyle doğal ve şık bir 
banyo yaratıyor.
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LED aydınlatmalı, dolaplı aynalarla duvarlar saklama alanı olarak değerlendirilirken, 
gözü yormayan bir ortam ışığı da yaratılıyor.

Rim-ex teknolojisiyle sunulan çok fonksiyonlu asma klozet, 
yavaş kapanan Slim klozet kapağıyla tamamlanıyor.
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Monoblok lavabo 50x40x85 cm ölçülerine sahip.
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Standart asma klozet Kompakt asma klozet

Deterjan hazneli klozet Metropole serisinin yenilikçi fikirlerinden bir diğeri. Klozet üzerindeki deterjan haznesi,
her yıkamada hazneye konan deterjanı yıkama suyuna karıştırıyor. Rezervuar içine koyulan temizlik maddeleri gibi 
iç takıma zarar vermeyen bu yenilik, klozet içinde maksimum hijyen ve temizlik sağlıyor. Klozete monte edilebilen 
ara musluk sayesinde taharet için sıcak ve soğuk suyu karıştırabiliyor ve daha konforlu kullanım sağlıyor.
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Seramik çanak lavabo veya Infinit etajerli lavabo ile 
mükemmel bir uyum yakalayan banyo dolapları, siyah ve 
beyaz cam kapaklarıyla banyolara yeni bir tarz getiriyor. 
Seramik ya da Infinit sifon kapakları da lavaboların 
tasarım bütünlüğünü tamamlayan birer detay.  
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• Infinit ve seramik lavabo seçenekleriyle her beğeniye uygun öneriler sunan geniş ürün yelpazesi.

• Farklı ihtiyaçları karşılamak için yuvarlak, oval, dikdörtgen formları tezgahüstü, tezgahaltı armatür   
 bantlı ya da bantsız kullanım seçenekleri.

Geleceği öngören yenilikçi formlar.

Tezgahüstü armatür bantlı yuvarlak lavabo
45 cm, Beyaz

Tezgahaltı yuvarlak lavabo 
42 cm, Beyaz 

Tezgahüstü yuvarlak lavabo
45 cm, Beyaz

Tezgahüstü armatür bantlı oval lavabo
60 cm, Beyaz

Tezgahaltı oval lavabo  
57cm, Beyaz

Tezgahüstü oval lavabo 
60 cm, Beyaz

Tezgahüstü armatür bantlı dikdörtgen lavabo
60 cm, Beyaz

Tezgahaltı dikdörtgen lavabo 
57 cm, Beyaz

Tezgahüstü dikdörtgen lavabo
60 cm, Beyaz
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VitrA’ dan 
yansımalar...



37

VitrA’nın yalın tasarımlı, kullanışlı aynaları her banyonun ihtiyacını karşılıyor.

Banyolara değer katan yenilik.

• Floresana göre 7 kat daha uzun ömürlü, 
 nemden etkilenmeyen, 
 10 kat daha az ısınan LED aydınlatma.
• Mobilya serilerine uygun renk alternatifleri.
• Uygun ölçü ve renklerde raflar.
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Deluxe aynalar buğu yapmayan düz ayna ve mini büyüteçli düz ayna olmak üzere 
2 farklı seçeneğiyle banyolara modern tasarım ve ileri teknolojinin konforunu taşıyor.

LED ışıklı Premium dolaplı aynalar geniş mobilya renk seçenekleriyle tüm banyolara
uyum gösteriyor. Üstelik dolap içi ayna ve priz özellikleriyle hayatı kolaylaştırıyor.

PREMIUM

Yavaş
Kapanır

İçten
Aydınlatma

Düz 
ayna

Dolaplı 
ayna

X

X

X

Armatür LED 
Aydınlatma

Duble Ayna

Priz

Cam Raflar

AKRİLİK

MokaBeyazParlak
Antrasit

Dişbudak Parlak 
Dumanlı Huş

Hasiente 
Beyaz

Hasiente 
Siyah

Parlak
Beyaz 

TERMOFORM

Koyu 
Meşe

Metalik 
Bronz

Altın 
Kiraz

Gri Meşe Metalik 
Vizon

Hareli 
Doğal Ahşap

Açık
Füme

DELUXE

Gizli LED 
Aydınlatma

Büyüteçli 
Ayna

Mıknatıs

Buğu 
Yapmayan

Buğu 
yapmayan 
düz ayna

Mini 
büyüteçli
düz ayna 

X

X

X

B ğ Mi i
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Elite dolaplı aynalar, kumlamalı LED aydınlatma ve birçok mobilya renk seçeneği sayesinde banyolarda bütünlük sağlıyor.

ELITE

Hasiente 
Siyah

Metalik 
Vizon

Koyu Meşe

TERMOFORM

 Parlak
Beyaz

MeşeMetalik 
Bronz

Gri MeşeCeviz

Altın 
Kiraz

Düz 
ayna

Dolaplı 
ayna

X

Kumlamalı
LED aydınlatma

Cam Raflar

Yavaş
Kapanır

İçten
Aydınlatma

Classic dolaplı aynalar, belirli mobilya rengi alternatifleriyle banyo mekanlarına değer katıyor.

CLASSIC

MDF LAM

Beyaz Altın Kiraz

TERMOFORM

 Parlak
Beyaz

Ceviz MeşeMetalik 
Bronz

Cam Raflar

Düz 
ayna

Dolaplı 
ayna

X
Yavaş

Kapanır
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VitrA banyonuzu fonksiyonel çözümler ile güzelleştiriyor. Farklı boyut seçenekleri 
ile etajerli lavabolar, banyolara zarafet katıyor. Geniş iç haznesi sayesinde 
şık olduğu kadar pratik etajerli lavabolar, istediğiniz banyoyu yaratmak için ideal.

Etajerli lavabolar
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Etajerli lavabo, 90 cm İnce Etajerli Lavabo, 80 cm 

Etajerli lavabo, 120 cmİnce etajerli lavabo, 120 cm

Etajerli lavabo, 60 cmİnce kompakt etajerli lavabo, 60 cm
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Sento klozetler Rim-Ex 
seçenekleriyle daha da konforlu.

SENTO 
ASMA KLOZET

Yavaş kapanan ve 
ince görünümlü 

Duroplast Slim kapak

2,5/4 litre 
yıkama 
haznesi

Rim-ex seçeneği 
(3/6 litre yıkama 

opsiyonu)

V-Fit sistemiyle 
kolay montaj

VitrA’nın Sento serisi asma klozetleri geniş ve ergonomik oturma alanı sayesinde her banyoya kolayca uyum sağlıyor. 
Asma klozet sayesinde, klozetin  altında kalan boş alan zemin temizliğinin kolayca yapılmasını sağlıyor. Sıva altına 
ve duvar arkasına gizlenen rezervuar banyoda daha fazla yaşam alanı kazandırıyor. Sento serisinin üstün Rim-ex 
teknolojisine sahip normal ve kompakt klozetleri hijyen ve konforu banyonuza getiyor.

Rim-ex



Klozet
kapakları
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İnce, şık ve modern tasarım.
Tasarımı ile fark yaratan VitrA Sento-Bella ve Metropole Slim kapaklar diğer klozet 
kapaklarından incelikleri ile ayrışıyorlar. Yavaş kapanır özelliği ve metal menteşe ile 
tasarımı işlevsellikle birleştirerek klozet kapağında yeni bir çığır açıyorlar.

SLIM KLOZET
KAPAKLARI

Metropole slim kapak Sento-Bella slim kapak
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Özel ihtiyaç 
klozet kapağı.
VitrA yenilikçi çözümleriyle banyodaki engelleri ortadan kaldırıyor. Bedensel 
engellilerin ve yaşlıların zorlanmadan, güvenle kullanması için tasarlanan 
klozet kapağı, özel konutlardan hastane ve otel gibi toplu kullanım alanlarına, 
her tip banyoda uyumlu ürünlerle birlikte kullanılabilir.

ÖZEL İHTİYAÇ
KLOZET KAPAĞI

Özel ihtiyaç klozet kapağı, Conforma asma klozetler ve oval formlu universal klozetler 
ile uyumludur. 55 mm olarak tasarlanan kapak yüksekliği sayesinde standart klozetler 
yaşlı ve özel ihtiyaç sahiplerinin ergonomik kullanımına uygun hale getirilebilir.
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Renginiz 
sizin stiliniz.
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VitrA yeni kontrol paneli Select serisiyle, tek bir panel modeline uygulanabilen birçok alternatif renk ve 
materyal seçeneği sunuyor. Hem estetik ve şık banyolar için cam, hem de daha dayanıklı bir kullanım 
garanti eden metal alternatifleri ile Select paneller, küçük bir renk dokunuşuyla banyolara tarz katıyor.

Tasarım şimdi dilediğiniz 
renge bürünüyor.

Metal - Parlak - Krom

Cam - Beyaz - Krom Buton

Cam - Beyaz - Altın Buton

Cam - Siyah - Krom Buton

Cam - Siyah - Altın Buton

Metal - Altın
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Akıcı form, 
göz alıcı renkler.

SIRIUS
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Kumanda panelinde 
tasarım farkı.

SIRIUS

Tasarımıyla fark yaratan Sirius kumanda paneli ayrıntılara değer verenler 
için yeni seçenekleriyle kullanıma sunuluyor. Altın, krom, siyah ve beyazın 
uyumlu kombinleriyle Sirius her zevke cevap verebilecek seçeneklere sahip.

Altın

Altın - Mat krom

Mat krom - Altın

Siyah - Altın

Parlak krom - Altın

Beyaz - Altın

2013



50

VitrA’ dan 
iyinin de iyisi.
VitrA’nın yeni gömme rezervuarı VitrA Pro, daha dayanıklı, 
daha uzun ömürlü ve tamamen straforla kaplı yeni 
tasarımı sayesinde daha da sessiz.

VitrA PRO

• Duvarınızın arkasındaki varlığını   
 unutturacak kadar sessiz 
 çalışma özelliği.
• Terlemeye karşı engelleyici 
 strafor kaplama sayesinde 
 daha uzun ömürlü.

• Montaj anında oluşabilecek  
 baskıya karşı daha 
 iyi korunan gövde.
• Geliştirilmiş gövde tasarımı   
 sayesinde doldurma ve   
 boşaltma parçalarının 
 daha iyi sabitlenmesi. 
• Bu sayede uzun yıllar 
 ilk günkü gibi çalışma imkanı.

Yeşil Bina 
Sertifikasyonu

Su 
Tasarrufu
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12 cm 

8 cm 

Vitra Pro 

Üstün kalite ve 
uyum güvencesi.
VitrA’nın yeni gömme rezervuar serileri sayesinde gömme 
rezervuarlar artık daha sessiz ve daha dayanıklı. Yenilenen 
ürün gamı, yüksek kalite avantajı sağlıyor.

Farklı banyo stilleri ve ihtiyaçlara göre çeşitlendirilerek çok çeşitli 
modeller, renkler ve materyallerde tasarlanan mekanik paneller 
çok daha sessiz çalışırken, her gömme rezervuar modeline 
uygun seçenekler sunuyor.

Loop R Loop T

Sirius Loop O

Elegance Select

VitrA GÖMME REZERVUARLAR 
VE KUMANDA PANELLERİ

Sessiz 
Kullanım

400 kg Ağırlığa 
Dayanıklı 

Kolay 
Bakım





Yıkanma 
 alanları
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Şık banyolara iyi gider.
Duş alanlarında yeni, modern, estetik ve kullanışlı bir çözüm: V-Flow 
duş alanında karoya hemzemin uygulama sayesinde engelsiz duş alanı yaratıyor. 
Her türlü mekanda kullanılabiliyor, banyoda tasarım bütünlüğü sağlıyor.

Seriye yeni eklenen incecik, istenilen ölçülerde kesilebilen Thin Cut modeliyle 
banyoda son derece şık görünüm yaratmak sizin elinizde.

• Duş alanı ortası ve duvar önüne uygulanabilme özelliği.
• 304 kalite paslanmaz çelik ve kaynaksız tek parça gövde.
• Lineer, kare ve yuvarlak üç farklı form seçeneği. 
• Sızdırmazlık bandı ilaveli ses izolasyonu da sağlayan yükseklik ayar seti.
• 30-120cm arasında ölçü seçenekleri.
• Yükseklik ayarlama uygulamasında kilitlemeye izin veren ters açılı kanallar.
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Premium
Karo ile mükemmel uyum, 
premium görünüm.

• Derz boşluğu yok
• Metal çerçeveli 
• Mat, parlak, altın kaplama   
 kapak seçeneği
• Döner, yandan, alttan sifon   
 seçeneği
• 30 cm, 50 cm, 60 cm,
 70 cm, 80 cm ölçü seçeneği

Thin Cut
Mükemmel incelik, 
şık görünüm.

• İstenen ölçülerde kesilebilir
• Derz boşluğu yok
• Metal çerçeveli 
• Mat, parlak, altın kaplama   
 kapak seçeneği
• S tipi sifon ile mükemmel   
 su tahliyesi
• 60 cm, 90 cm, 120 cm 
 ölçü seçeneği

Elegant
Mükemmel bitiş, 
uyumlu bütünlük.

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

Style
Farklı tasarım alternatifleri,
uygun fiyat. 

•  Derz boşluğu var
•  Çerçevesiz
• Mat kaplama kapak seçeneği
• Kapakta karo uygulama   
 seçeneği
• Döner, yandan, alttan sifon   
seçeneği
• 30 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm
 80 cm ölçü seçeneği
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Fonksiyonel, çok amaçlı, çok kullanışlı.
Farklı ihtiyaçlara komple çözüm, tek bir ünitede: Duş kolonu,çamaşır sepeti ya da makina 
ünitesi tek tek ya da farklı kombinasyonlarla bir araya getirilebiliyor. Veo yıkanma alanı ana 
ünitesi 120x90 cm boyutlarında. Ayrıca opsiyonel duş kolonu, 70x75cm saklama ünitesi, 
oturma alanı ve çekmeceli çamaşır sepeti ana üniteye dahil edilebiliyor. 

Yıkanma alanını 
çevreleyen 6 mm 
kalınlığında temperli 
cam, kırılmaya  
ve darbelere karşı 
dayanıklı.

Bornoz ve havlu askısı sayesinde, 
duş alanından çıkmadan bornoza 
ya da havluya kolayca erişilebiliyor.

Çamaşır ve kurutma makineleri 
için kullanılabilecek reflekte 
camlı 70x75 cm ek ünite ilave 
edilebiliyor.

KOMPAKT DUŞ ÜNİTESİ
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KOMPAKT DUŞ ÜNİTESİ

Duş kolonu opsiyonel olarak sunuluyor. İsteğe bağlı olarak eklenebilen çekmecenin hacmi 
40 lt, malzeme seçenekleri ise su geçirmez özellikli 
iroko ve beyaz akrilik. 
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Masajlı duşun 
doyumsuz keyfi.
Enjoy masajlı duş sistemi, banyoyu yıkanmanın ötesinde sağlık 
ve zindelik mekanına dönüştürüyor. Pratik çözüm sunan, ortama 
VitrA tasarımının yenilikçi çizgilerini yansıtan Enjoy, siyah, bordo ve 
beyaz renk seçeneklerine ve iki farklı tepe duşu alternatifine sahip. 
Mükemmel arınma deneyiminin yanı sıra fiyatıyla ve kompakt ünite 
seçenekleriyle de akılcı tercih.

Enjoy 03Enjooy 03Enjo

•  Yönü ayarlanabilir ve kireç  
tutmayan krom su jetleri 

 ve tepeduşu.
•  Hijyenik dökme akrilik gövde.
•  Artema el duşu.
•  Su çıkış ucu (XL için).
•  Büyük boy tepe duşu (XL için).

Enjoy 02
Enjoy 03 XL

MASAJLI DUŞ SİSTEMLERİ
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Günün yorgunluğunu atmak için iyi bir masaj gibisi yok... 
Duş ve masaj keyfini aynı anda yaşamaya ne dersiniz? 
Yeni ve kullanışlı boyutlarıyla her mekana uyum sağlayan 
VitrA Move duş sistemleri, teknolojiyle gelen konforu 
banyonuza taşıyor.

Duş ve masajı 
birlikte alın.

Yeni masajlı duş sistemlerinde, alüminyum ve 
su geçirmeyen kompozit panelin, farklı stillerdeki 
banyolara uyum göstermesini sağlayacak altı ayrı renk 
seçeneği var. İncelikle düşünülmüş detayları, farklı renk 
alternatifleriyle Move banyonuza enerji katmaya hazır.

Ye
su
b
se
al

Altın meşeAntrasit Beyaz Gümüş Bronz Maun

MASAJLI DUŞ SİSTEMLERİ
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Güzellik ve yeniliğin teknolojisi 
şimdi VitrA SPA’larında.  
Günün karmaşasından uzak, kendinizle baş başa kaldığınız o özel anlarda arınmak ve yenilenmek istediğinizde bir 
VitrA yeniliği olan SPA çözümü, banyonuzu tam bir zindelik ve iyilik mekanına dönüştürüyor.  Suyun hareketine ve hava 
kabarcığının iyileştirme gücüne dayanan Microsilk teknolojisi, sudaki oksijen seviyesini arttırarak, hem bedeninizi hem 
ruhunuzu kaplayan bir bakım ve yenilenme deneyimi sunuyor.
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Her açıdan yenileyici 
banyo deneyimi.

Arındırıcı ve canlandırıcı bir duş mu, yoksa küvette uzun ve rahatlatıcı bir banyo keyfi mi? Artık ikisinden birini seçmek 
zorunda değilsiniz.  VitrA iki yıkanma deneyiminin en konforlu yönlerini birleştirdi ve herkesi mutlu edecek yenilikçi bir 
çözüme ulaştı. Combo küvete ayağınızı kaldırmaya gerek kalmadan, doğrudan yürüyerek girebilir; ister uzanıp kitap 
okuyarak, ister oturarak özgürce yıkanmanın konforunu yaşayabilirsiniz. 

Temperli, basınca dayanıklı 
ve su geçirmeyen kapı.
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Seramik ve Tamamlayıcı Ürünler 
Banyo Mobilyaları İkon Açıklamaları

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

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

Bas aç
Yalın ve göz yormayan bir görünüm için kulpsuz 
tasarlanan mobilya çekmece kapakları içe doğru 
basılarak açılır.

Doğal kaplama
Mobilyaların yüzeyi gerçek ahşap kaplamadır. Sensör

Aydınlatmalarda daha estetik bir görünüm için 
açma-kapama tuşu olmadan dokunmatik açılmayı 
sağlayan sistemler.

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

Isıtma fonksiyonu
Açma kapama fonksiyonu düğmesi ürünün 
yanındadır. Mat metal parça en fazla 55˚C ısınır.

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

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

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

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

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

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

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

Sessiz kullanım
Gömme rezervuar, içerisindeki özel doldurma 
grubu sayesinde sessiz çalışıyor. Gövde üzerine 
giydirilen strafor ise ekstra izolasyon sağlıyor.

400 kg ağırlığa dayanıklı 
Gömme rezervuar ve asma klozet kombinasyonu 
maksimum 400 kg’a kadar ağırlık taşıyabiliyor. 
Beklenmedik durumlara karşı klozete uygulanabilecek 
muhtemel kuvvet öngörülerek tasarlanan ürün, 
kullanıcı için güvenli kullanım sunuyor.

Kolay bakım
Garanti süresi 5 yıl olan ürünler herhangi 
bir arıza durumuna karşı garantili kullanım 
sunuyor. Kolayca takılıp sökülebilen 
kumanda panelleri sayesinde, sıva altı 
tesisata kolay erişim sağlanıyor.
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Yıkanma Alanları İkon Açıklamaları 

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

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