
vitra.com.tr vitrabluelife.com

Mimarinin yükseldiği her yerde



Genel Dağıtım 
İntema A.Ş.

Büyükdere Cad.  
Ali Kaya Sok. No: 7 K: 5
Levent 34394 - İstanbul 

Tel: 0212 350 80 00
Faks: 0212 350 85 80

Şubat 2013

Danışma Hattı: 
0800 211 70 00 - 0532 755 75 00

facebook.com/VitrATurkiye     twitter.com/VitrATurkiye



İÇİNDEKİLER

Giriş

Konut banyoları

Otel banyoları

Toplu kullanım alanları

Dar mekanlar

Metropole'de inovasyon

Lavabo seçenekleri

Klozet seçenekleri

Ürün gamı

Blue Life

Teknik sayfalar

2-3

4-5

6-11

12-13

14-15

16-19

20-21

22

23

24

26-36

1



VitrA’nın yeni serisi Metropole, mimariye “değer” katmak için 
tasarlandı. Geleceğin teknolojisiyle yükselen prestijli yapılara 
sonsuz ürün çeşitliliği sunan ve bütünleşen bir seri. İnovatif 
çözümleriyle zamanın ötesinde. Tüm mimari öngörülerin, 
güncellenmiş malzemelerin, yeni teknolojilerin 
ve stratejilerin toplamı. Özünde, bugünün ve geleceğin kodlarını 
barındıran, sonsuz varyasyonları ve tasarım esnekliğiyle mimarı 
özgürleştiren, mekanın olanaklarını arttıran bir matriks.

NOA Design Group imzasını taşıyan Metropole, otellerden 
alışveriş merkezlerine, ofi s binalarından rezidanslara, geleceğin 
metropolüne ait her tipte ve ölçekte projenin ihtiyacını 
karşılıyor. Metropole serisi için geliştirilen inovatif fi kirler,  
mekan çözümünde profesyonellere yeni bir hareket noktası 
sunacak kadar değerli. 

GELECEĞİN METROPOLÜNE 
İNOVATİF FİKİRLER
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Alman endüstriyel tasarım stüdyosu NOA, 
tasarım ve inovasyon arasında kalan o ince 

çizgide, çağdaş ürün konseptleri ve tasarım 
çözümleri geliştiriyor. İnovatif bakış açıları 

sayesinde birçok önemli tasarım ödülünün 
de sahibi olan NOA, ürün geliştirme yöntem-

lerini, 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.

NOA
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Zarafet ve işlevsellik, Metropole serisinde denge içinde bulunuyor. 
Göz alıcı görünümüyle büyük projeler kadar kişiye özel banyoların da 
beklentilerini karşılayacak nitelikte. 

KİŞİYE ÖZEL KONFOR
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Metropole sıra dışı çizgisiyle otel odasında da kişiye özel bir banyo deneyimi sunuyor. 
İnovatif detay çözümleri ve tasarımıyla mimari mükemmelliğin banyodaki uzantısı.  

YALINLIĞIYLA ETKİLEYİCİ VE PRESTİJLİ
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Seramik kapaklı süzgeç bütünsel görünüm sağlıyor. Lavabo haznesinin özel tasarımı sayesinde, 
içinde kir birikmiyor, suyla beraber kolayca gidere akıyor; böylece temizlik kolaylaşıyor.
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Gizli montaj sisteminin avantajları; yan yüzeylerde tasarım bütünlüğü ve temizlik kolaylığı. Klozetlerin 2.5/4 L 
yıkama yapabilme özelliği su tasarrufu sağlıyor. Yerden mesafesi maksimum olacak ölçüde tasarlanan klozetin 
altı kolayca temizleniyor. Yavaş kapanan klozet kapağı sayesinde güvenli ve sessiz kullanım gerçekleşiyor.
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Metropole monoblok lavabo, seride yer alan yeni VitrA 
fi kirlerinden biri; heykelsi formu ile mekanın ruhunu ve 
mimari kimliğini biçimlendiriyor. 

MEKANA KİŞİLİK KATAN FORMLAR
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Monoblok lavabo 50x40x85 cm ölçülerine sahip.
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Metropole serisi, “akıllı” inovasyonları, sıra dışı fonksiyonelliği, her tip projede 
profesyonellerin işini kolaylaştıran geniş çözüm yelpazesiyle, mekanın kalitesini 
yükseltecek bir “farklılığa” sahip. Köşeli hatlarda tezgahaltı lavabolar ve asma 
klozetler, genel kullanıma açık banyolarda istenilen sayıda kullanılabilir. 

SINIRSIZ MODÜLERLİK
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Metropole serisinin kusursuz çizgileri kişiye özel 
banyo deneyimini dar mekanlara da taşıyor. 
Her ayrıntısında mimariyi yücelten ve prestij 
katan, sürdürülebilir bir tasarım anlayışının eseri.

DAR MEKANDA 
KENTİN BÜTÜN RİTMİ
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Asimetrik tezgahüstü  lavabo, inceltilmiş kenarı ve 
zarif köşeli hatlarıyla yeni bir estetik öneri sunuyor. 
50x38 cm ölçülerinde olan lavabo sağ veya soldan 
armatür kullanımına imkan sağlıyor.

Tüm standart lavabolarda olduğu gibi, 40 cm enindeki 
armatür bantlı lavabo, tezgahüstü veya duvara monte 
şeklinde kullanılabiliyor. Seramik kapaklı süzgeç, 
lavabo haznesinde metal süzgece alternatif olarak şık 
görüntüsüyle tasarım bütünlüğü sağlıyor.

Asma klozetler, gizli montaj özelliği sayesinde 
estetik görünüme sahip. Kenarlarında montaj için 
girinti olmadığından kolayca temizlenebiliyor. 
48 cm boyu ile dar mekanlar için en uygun çözümü 
sunuyor. Yavaş kapanan klozet kapağı, güvenli ve 
sessiz kullanım sağlıyor. 
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Metropole lavabo, Integra gizli su taşma kanallı sifonu ile akıllı bir 
çözüm. Yer kazandıran tasarımı ile estetik, lavabo haznesi içinde 
su taşma deliğini gizleyerek hijyenik ve güvenli bir kullanım sağlıyor. 
Mobilya ile birlikte kullanıldığı durumda ise lavabo ünitesinde saklama 
alanı için daha çok yer ayrılabiliyor. Tekerlekli sandalye ile lavaboya 
daha kolay ulaşabildiği için bedensel engellilerin de yaşam kalitesini 
yükseltiyor. 

Lavabo haznesinin optimum derinliği su 
sıçramalarını engelliyor. Hazne içindeki açı 
sayesinde kir yüzeyde birikmiyor, su ile birlikte 
kolayca gidere doğru akıyor. 

Maksimum Hijyen Sunan Buluşlar:
Metropole serisi için geliştirilen inovatif fikirler, mekan çözümünde profesyonellere yeni 
bir hareket noktası sunacak kadar değerli. Gizli su taşma kanallı, yer kazandıran Integra 
sifon, deterjan hazneli ya da kanalsız özel hazneli klozetler gibi...

METROPOLE’DE İNOVASYON
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Seramik kapaklı süzgeç ve gizli su taşma kanallı sifon seçenekleri ile lavabo 
haznesi içinde su taşma deliğini ve metal süzgeci görmeden güvenli kullanım 
ve tasarım şıklığı sağlanıyor. 

Bütün Metropole lavabolar özel tasarlanmış gider bölgesi sayesinde standart süzgeçlerle 
uyumlu olduğu gibi VitrA tasarımı seramik kapaklı süzgeçlerle de uyumlu.

Standart süzgeç Pop-up süzgeç Seramik süzgeç

Süzgeç Seçenekleri
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Kanalsız özel hazneli klozet, içerisinde sağlığa zararlı organizmalar üremesine 
imkan veren kapalı kanal veya delik bulundurmadığı için maksimum temizlik 
ve hijyen sağlayan bir yenilik. Özel haznesi, kanalsız tasarımı ile tek hamlede 
temizlenebiliyor. Kolayca çıkabilen yıkama aparatı sayesinde güvenli temizlik 
imkanı sağlıyor.

Özel Yıkama Hazneli Klozet
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Deterjan hazneli klozet Metropole serisinin yeni 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. Hazne kapağı ile klozet kapağı 
aynı malzemeden yapıldığı için tasarım bütünlüğü korunuyor.

Klozete monte edilebilen ara musluk duvarı kırma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Taharet için sıcak ve soğuk suyu 
karıştırabilme özelliği sayesinde konforlu kullanım sağlıyor.

VitrAfresh
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LAVABO SEÇENEKLERİ

Asimetrik kullanım Tezgahüstü kullanım

Kolon ayaklı kullanım Yarım ayaklı kullanım
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Tezgahaltı kullanım Integra yerden tasarruf sağlayan gizli su taşma 
kanallı sifon seçeneği ile tezgahaltı kullanım

Integra yerden tasarruf sağlayan gizli su taşma 
kanallı sifon seçeneği ile duvara monte kullanım.

Duvara monte kullanım
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Deterjan hazneli asma klozet Standart asma klozet

Kompakt asma klozet

KLOZET SEÇENEKLERİ
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ÜRÜN GAMI

5672-1085 5675
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Mavi gezegenimizde yaşamın bir bütün olarak
korunması, doğal kaynakların tüketilmeden,
sürdürülebilirlik ilkesi içinde değerlendirilmesi
bireyler ve kurumlar için vazgeçilmez önceliktir.
Tüketici ürünlerinin büyük ve uluslararası markası
VitrA uzun süredir bu bilinçle uyguladığı sürdürülebilirlik
yaklaşımını Blue Life adı altında kılavuz ilkelere
dönüştürdü. Blue Life tasarımdan yönetime,
üretimden çalışanların ve sosyal paydaşların
bilinçlendirilmesine; VitrA ’nın size, dünyaya,
geleceğe karşı duyduğu sorumluluğun ifadesidir.

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

Ürün Sertifikaları
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TEKNİK TEKNİK 
SAYFALARSAYFALAR
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İkon rehberi

YEŞİL BİNA
SERTİFİKASYONU

SU TASARRUFU
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Metropole

Lavabo, 50 cm

Kod: 5661
Ağırlık (kg): 13
Armatür deliği seçeneği:  
Orta armatür delikli
Uyumlu ürünler:
4456 Yarım ayak
4457 Kolon ayak
Malzeme: Vitreous china
Renk: 003 Beyaz

Tezgahüstü kullanıma uygundur.

Lavabo, 40 cm

Kod: 5660
Ağırlık (kg): 11
Armatür deliği seçeneği:  
Orta armatür delikli
Malzeme: Vitreous china
Renk: 003 Beyaz

Tezgahüstü kullanıma uygundur.

Tezgahüstü kullan›m

Tezgahüstü kullan›m
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Metropole

Kod: 5662
Ağırlık (kg): 16
Armatür deliği seçeneği:  
Orta armatür delikli
Uyumlu ürünler:
4456 Yarım ayak
4457 Kolon ayak
Malzeme: Vitreous china
Renk: 003 Beyaz

Tezgahüstü kullanıma uygundur.

Lavabo, 60 cm

Tezgahüstü kullan›m

Kod: 5663
Ağırlık (kg): 21
Armatür deliği seçeneği:  
Orta armatür delikli
Uyumlu ürünler:
4456 Yarım ayak
4457 Kolon ayak
Malzeme: Fine fire clay
Renk: 003 Beyaz

Tezgahüstü kullanıma uygundur.

Lavabo, 80 cm

Tezgahüstü kullanım
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Metropole

Kod: 5664
Ağırlık (kg): 27
Armatür deliği seçeneği:  
Orta armatür delikli
Uyumlu ürünler:
4456 Yarım ayak
4457 Kolon ayak
Malzeme: Fine fire clay
Renk: 003 Beyaz

Tezgahüstü kullanıma uygundur.

Kod: 5665
Ağırlık (kg): 11
Armatür deliği seçeneği:  
Sağ armatür delikli
Malzeme: Vitreous china
Renk: 003 Beyaz

Lavabo, 100 cm

Dar lavabo, 50x38 cm
Tezgahüstü kullanım
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Metropole

Çanak lavabo, 50 cm

Kod: 5667
Ağırlık (kg): 12
Armatür deliği seçeneği:  
Armatür deliksiz
Malzeme: Fine fire clay
Renk: 003 Beyaz

Kod: 5668
Ağırlık (kg): 14
Armatür deliği seçeneği:  
Armatür deliksiz
Malzeme: Fine fire clay
Renk: 003 Beyaz

Çanak lavabo, 60 cm

Çanak lavabo, 40 cm

Kod: 5666
Ağırlık (kg): 10
Armatür deliği seçeneği:  
Armatür deliksiz
Malzeme: Fine fire clay
Renk: 003 Beyaz
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Metropole

Kod: 5666
Ağırlık (kg): 10
Armatür deliği seçeneği:  
Armatür deliksiz
Malzeme: Fine fire clay
Renk: 003 Beyaz

Kod: 5667
Ağırlık (kg): 12
Armatür deliği seçeneği:  
Armatür deliksiz
Malzeme: Fine fire clay
Renk: 003 Beyaz

Kod: 5669
Ağırlık (kg): 15
Armatür deliği seçeneği:  
Armatür deliksiz
Malzeme: Fine fire clay
Renk: 003 Beyaz

Çanak lavabo, 80 cm

Tezgahaltı lavabo, 37 cm

Tezgahaltı lavabo, 47 cm
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Metropole

Tezgahaltı lavabo, 77 cm

Kod: 5669
Ağırlık (kg): 15
Armatür deliği seçeneği:  
Armatür deliksiz
Malzeme: Fine fire clay
Renk: 003 Beyaz

Kod: 5670
Ağırlık (kg): 63
Armatür deliği seçeneği:  
Armatür deliksiz
Malzeme: Fine fire clay
Renk: 003 Beyaz

Monoblok lavabo, 50 cm

Tezgahaltı lavabo, 57 cm

Kod: 5668
Ağırlık (kg): 14
Armatür deliği seçeneği:  
Armatür deliksiz
Malzeme: Fine fire clay
Renk: 003 Beyaz

Duvardan ankastre armatürlü
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Metropole

Kod: 5676
Ağırlık (kg): 24
Uyumlu ürünler:
90 klozet kapağı
733-XXXX gömme rezervuar
740-XXXX-02 gömme rezervuar
Malzeme: Vitreous china
Renk: 003 Beyaz

Kod: 5671
Ağırlık (kg): 25
Uyumlu ürünler:
90 klozet kapağı
733-XXXX gömme rezervuar
740-XXXX-02 gömme rezervuar
Malzeme: Vitreous china
Renk: 003 Beyaz

Asma klozet, 48 cm

Asma klozet, 56 cm

5671B003-0090 5671B003-0075

Sıva altı taharet 
bağlantısı (3/8”)

5676B003-0090 5676B003-0075

Sıva altı taharet 
bağlantısı (3/8”)

Kod: 5676
Ağırlık (kg): 24
Uyumlu ürünler:
90 klozet kapağı
Malzeme: Vitreous china
Özellik: Entegre ara musluklu, 
deterjan hazneli

Asma klozet, 56 cm

5676B003-10855676B003-1084

Sıva altı taharet 
bağlantısı (3/8”)

Sıva altı taharet 
bağlantısı (3/8”)

5676B003-1087

Sıva altı taharet 
bağlantısı (3/8”)

34



Metropole

Asma bide, 56 cm

Kod: 5675
Ağırlık (kg): 26
Armatür deliği seçeneği:  
Tek armatür delikli
Malzeme: Vitreous china
Renk: 003 Beyaz

Kod: 5672
Ağırlık (kg): 28
Uyumlu ürünler:
90 klozet kapağı
Malzeme: Vitreous china
Renk: 003 Beyaz

Kod: 5672
Ağırlık (kg): 28
Uyumlu ürünler: 90 klozet kapağı
Malzeme: Vitreous china
Özellik: Entegre ara musluklu, 
deterjan hazneli
Renk: 003 Beyaz

Asma klozet, özel yıkama hazneli, 56 cm

Asma klozet, özel yıkama hazneli, 56 cm

5672B003-0090 5671B003-0075

Sıva altı taharet 
bağlantısı (3/8”)

5672B003-1084

Sıva altı taharet 
bağlantısı (3/8”)

5672B003-1085

Sıva altı taharet 
bağlantısı (3/8”)

5672B003-1087

Sıva altı taharet 
bağlantısı (3/8”)
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İkon açıklamaları

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

Bu ürün, Yeşil bina sertifikasyonlarının (LEED, 
BREEAM ve DGNB) geçerli olduğu projelere, çeşitli 
çevresel özellikleriyle katkı sağlar. Çevresel ayakizi 
daha düşük olan ürünün, sağladığı su tasarrufu, 
tamamlanan yaşam döngüsü analizi (LCA), çevresel 
ürün beyanı (EPD), sorumlu hammadde edinimi 
sertifikası (FSC), kullandığı yerel malzeme vb. 
özellikleri ile projelerde yer alması önerilir.
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