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Duravit Showroomları: Hornberg ve Meißen (Almanya), Paris (Fransa), Milan (Italy), Cairo (Mısır), Bizerte (Tunus), New York (USA) and Shanghai (Çin). Daha fazla bilgi için www.duravit.com/showrooms
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Giriş seviyeden lüks segmente göz alıcı tasarım serileri
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HİS

Duravit Yapı Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
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badmagazin 251

Göze çarpan, pratik ve sürdürülebilir bir 
banyo tasarlamak için neye ihtiyacınız 
var? Teknolojik inovasyon, tasarım 
deneyimi ve yüksek üretim kalitesi - yani 
Duravit'i eşsiz yapan özelliklerin hepsi.

www.duravit.com.tr

www.duravit.com.tr
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

Duravit ile ilgili daha fazla bilgi, yardım veya önerileriniz için yetki-
li bayilerimize başvurun. Websitemizde yetkili bayilerimizin listesi 
bulunmaktadır.

Broşürlerimizi indirmek için 
www.duravit.com.tr/Kataloglar

Ürün ve seri açıklamaları

Tasarımcılar ve ödüller

Formlar ve boyutlara genel bakış

Leben im Bad
Living bathrooms

DuraStyle
home

11.12.12   16:39
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LUST AUF 
ein neues Duravit-Bad?

DURAVIT bringt Leben 
in Ihr Bad! 
Haben Sie nicht auch mal

DURAVIT

Büyüleyici Duravit 
dünyasına daha 
yakından göz atın!

banyonuza
hayat getirir!

badmagazin 3
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6 badmagazin 

Banyo alanlarının önemi giderek artıyor ve evin önemli bir yaşam 
alanı haline geliyor.Bireysel beklentileriniz ve ihtiyaçlarınızı tam 
olarak karşılayacak benzersiz tasarımlar ile rüya banyonuza sahip 
olabilirsiniz.
Banyonuzu planlarken dikkate almanız gerekn önemli noktaları bir 
araya getirdik. Duravit ile beklenmeyen süprizler olmadan hayali-
nizdeki banyoyu tasarlayın. 

Adimda 
HAYALİNİZDEKİ5        BANYO
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HAYALİNİZDEKİ BANYO 
NASIL?
Hayalinizdeki banyodan hangi pratik 
alanlar ve ne kadar konfor bekliyorsu-
nuz? Hayalinizdeki banyoyu aileniz nasıl 
kullanacak? 

GELECEK 
BEKLENTİLERİNİZ NELER?

Geleceğe yönelik banyonuzdan hangi 
değişiklikler bekliyorsunuz? Banyo tasarımınız 

çocuklar için uygun olmalı mı yoksa yaşın 
tasarımda rolü önemli değil midir?

BANYONUZUN DOĞRU  
ÖLÇÜLERİ VE STİLİ 
NEDİR?
Duravit serileri tüm ambianslara, 
döşeme tarzlarına ve kullanım alanlarına 
uygun çözümler sunar. Badmagazin 
ilerleyen sayfalarında kişisel zevkinize 
uygun bir çok ürün seçeneği bulacaksınız.

BANYO PLANLAMA
Modern bilgisayar destekli 3D banyo 

planlama ile banyonuzun bitmiş halinin 
nasıl görüneceğini inceleyin.

> www.duravit.com/bathroom_planner

YENİ BANYONUZUN 
KEYFİNİZ ÇIKARIN
Banyonuzun kurulumu 
gerçekleştikten sonra a
rkanıza yaslanıp bu keyfi n 
tadını çıkarın.

badmagazin 7
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DURAVIT ÜRÜNLERİ İLE 
BANYONUZA DEĞER KATIYORUZ
Çoğu insan banyosunun yıllara meydan okuyarak sonraki yılların 
trendlerine uygun bir kullanım ve tasarıma uygun olmasını 
ister. Bu noktada konfor yaşla ilgili bir konu değildir - konfor 
ve kullanım kolaylığı tüm yıllarda yaşam kalitesini yükseltecek 
şekilde tasarlanmalıdır.

HAYATIN
TÜM BASAMAKLARINDA

KONFOR

Asesuar serisi: Karree
Her stile uygun tamamlayıcı Duravit 
aksesuarları
> www.duravit.com.tr/aksesuarlar

8 badmagazin 
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DAHA GÜVENLİ BANYOLAR İÇİN 
AKILLI BANYO ÇÖZÜMLERİ
Evinizde kendinizi güvende hissetmeniz rahat bir his için önem-
lidir. Gece aydınlanma programları, Puravida aydınlatmalı dola-
plarda, 2nd Floor aynalarda (2) ve SensoWash elektronik klozet 
kapağı (1)  karanlıkta gerekli yönlendirme ve güven ortamını 
sağlıyor. 200 lux mavi ışık ile vücut  yürüme moduna geçiyor. Bu 
sebeple, kullanılan özel LED aydınlatma kullanıcıların güvenli 
bir şekilde yönlerini bulmalarını sağlıyor. 

Duravit kayıp düşme tehlikesine karşı aldığı önlemler ile güven-
lik seviyesini arttırıyor, örneğin küvet için basamaklar giriş ve 
çıkışta ekstra güvenlik sağlıyor (3)

Tüm Duravit duş tekneleri anti-slip yüzey ile sunulabiliyor. Bu 
transparan ve etkili kaplama ile ayaklar yüzeyde kaymalara 
karşı daha güvenli. (4)

GÜNÜNÜZÜ KOLAYLAŞTIRAN 
ÜRÜNLER

Islak ve sabunlu ellerinizle ışıkları nasıl açıyorsunuz? Duravit 
sensörlü aydınlatma sistemi ile artık aydınlatmalı ayna ve 
aynalı dolaplar dokunmaya gerek olmadan güvenli bir şekilde 
açılıyor. X-Large (5)

Hayatınız kolaylaştıran çözümler, Delos ve Starck dolaplar tek 
bir dokunuş ile açılıyor. X-Large mobilyalar da genişsaklama 
alanı ile pratik çözüm ortakları, döşemeli hareketli dolap 
üniteleri ise hem alan hem banyoda oturma alanı sağlıyor. 
DuraStyle bank ünitesi rahatlama ve dinlenme için ekstra alan 
sunuyor. (6) Geniş çekmeceler havlular ve banyo aksesuarlarını 
saklamak için idealdir.

OTURUN!
X-Large hareketli dolap ünitesi yalnızca ekstra 
saklama alanı sağlamıyor aynı zamanda döşemeli 
üst yüzeyi  ile üzerine oturabileceğiniz bir alan 
olarak da kullanılabiliyor

1

3 4

2

5

6

badmagazin 9

Duravit banyo rehberi

03_Badratgeber_BM_DTR_ED2.indd   9 18.09.14   09:11



DAHA FAZLA KONFOR İÇİN 
İNOVATİF ÇÖZÜMLER
İyi tasarlanmış çekmeceler ortamı daha düzenli göstermenizi 
sağlar. Cam bölmeler ile kullanım kolaylığı. Delos serisinde 
yeni ve akıllı çekmece için düzenleyici ceviz veya akçaağaçtan  
bölmeler hem şık bir görünüm hem de düzen konusunda pratik 
çözümler sunar.(aşağıda)

Farklı derinlikteki aynalar ile yıkama alanında farklı bir ilüz-
yon oluşturun. Aynalı dolap ayrıca pratik özelliklere sahiptir: 
göz hizasında ek depolama alanı, entegre aydınlatma ve dolap 
için aynalar bazı avantajlarıdır. Entegre prizler ve sensörlü 
LED aydınlatma tüm fi yat katerogilerinde bulunan standart 
fonksiyonlardır. (5)

KOLAY GİRİŞ
Starck Slimline duş teknesinin kenarları 20 
mm kadar inceltilmiştir ve 80x80 cm‘den 
180x90 cm‘e kadar ölçüleri mevcuttur

1

5

1

HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜ

Yere sıfır duş tekneleri ile maximum konfor, hatta tekerllekli 
sandalye ile bile. OpenSpace ile kombine edildiğinde (1) duvara 
gizlenerek daha fazla alan ve konfor sunar.

Yeni Starck Slimline duş tekneleri 180x90 cm ölçüleriyle geniş 
alan sağlıyor.

Tezgah lavabolar ile oturur-
ken bile kolay kullanım ve alan 
yakalayın. 165 mm Vero lava-
bolar engelli kullanımına uygun 
ve aynı zamanda tasarımı ile 
göz alıcı.

Starck 3 asma klozet 5 cm yüksek oturma poziyonu sayesinde 
kullanım sonrası ayağa kalkmak daha kolay. Mevcut bağlantı 
noktaları ile renovasyon projeleri için idealdir. Uzun boylu 
kişiler için yüksek asma klozet 
daha rahat bir oturma pozisyo-
nu sağlar +50. Starck 3‘ün  aynı 
zamanda engelli asma klozet 
versionu bulunur.

1

3

2
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BANYO İHTİYACINIZ İÇİN ÖZEL 
DOKUNUŞLAR 

Cömert ölçüleri ve ergonomik şekilleri ile Duravit küvetler sırt 
dayama bölümleri ile fark yaratıyor. Minderli sırt dayama bölü-
mü geliştirilmiş konfor aksesurlarına bir örnektir.
 

Darling New küvet ekstra geniş kenarı ile oturmak için alan 
sağlar. Modern banyo ihtiyaçlarını farklı çözümler ile tamam-
layan ürünlere örnek Sundeck küvet, uzanıp dinlenmek için 
bir platforma, veya yarı açık kullanımı ile ayak banyosu için 
farklı seçenekler sunar. (7) Uyumlu kapaklar diğer modellere 
eklenerek oturmak veya uzanmak için pratik alanlar yaratır. (8)

DuraStyle ve Nahho gibi daha alçak modeller ise küvete giriş ve 
çıkışı kolaylaştırarak ideal banyo ve duş kombinasyonları sağlar.

HİJYEN 
WonderGliss‘le işlem görmüş lavabolar, klozetler bideler ve 
pisuarlar temiz ve göz alıcı görünümlerini daha uzun süre 
korur. İlk pişirme sonrasında WonderGliss özel bir metotla 
fırınlanarak seramikle birleştirilir.

TEK DÜĞME İLE 
HİJYEN
SensoWash elektronik klozet kapağı 
bir düğme ile temizlik ve tazelik 
sağlıyor. Uzaktan kumandasındaki 
büyük ve net semboller ile her 
yaştan kişinin kullanımı için çok 
pratik.

SENSOWASH® 
Hiçbir şey suyla temizlenmek gibi eksiksiz, hijyenik, doğal ve 
tazeleyici olamaz. Klozeti kullandıktan sonra da: işte bu nedenle 
Philippe Starck ve Duravit elektronik klozet kapağı dünyasında 
öncü bir yenilik olan ve konforu, yaşam kalitesini ve tamamı 
uzaktan kumandayla yapılan nazik temizlikten keyifl i kurutma 
işlemine kadar modern klozet hijyenini yeniden tanımlayan 

SensoWash® Starck’ı geliştirdi. Starck 2, Starck 3, Darling New, 
DuraStyle, Happy D.2 ve D-Code serilerindeki klozetlerde mev-
cuttur. Daha fazla bilgi için 
www.sensowash.com/tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

6 7

8 9

badmagazin 11

Duravit banyo rehberi

03_Badratgeber_BM_DTR_ED2.indd   11 18.09.14   09:11



İYİ HİSSEDİN İYİ OLUN
Günlük kullanım için tam teşekküllü bir duşun etkisini iki katına 
çıkaran buhar banyosu için St. Trop Buhar Kabini 42 den 50 
dereceye 100% nem ile hem solunum yollarını düzenler hem de 
cildinizde gerçek bir rahatlama sağlar.(1)

Inipi ve Inipi B ile günlük yaşam alanlarında sauna keyfi  artık 
çok daha kolay ulaşılabilir. Sağlığa pozitif etikisi kanıtlanmış 
sauna deneyimi hem vücudu tazeliyor hem de bağışıklık siste-
mini güçlendiriyor. Aynı zamanda strese karşı dayanıklılığı 
arttırıyor, kalbin ve dolaşımın sağlıklı olmasını sağlıyor ve de 
ağrıları engelliyor. (aşağıda)

Küvet ve havuzların masaj etkisi derinizin altındaki dokuları 
uyarır ve masaj özellikleri ile zindelik sağlar. 

Nahho küvet özel bir masaj sistemi ile donatılmıştır, Durapearl 
Jetleri ile (2.3) suyun üzerinde sizi havada tutar ve benzersiz bir 
rahatlama deneyimi yaşatır.

SAĞLIKLI TERLEME
Banyo ve yaşam alanları için Inipi 
Sauna. Dahi tasarımının sunduğu 
transparanlık evinizin dokusuyla 
bütünleşiyor. 

1

32
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YENİLİKÇİ SİFON TEKNOLOJİSİ

Duravit yeni yıkama kanalsız klozet teknolojisiyle geometri, 
akışkan mekanik ve tasarımın birlikte başarılı bir şekilde maksi-
mum verimlilik için nasıl birleştirilebildiğini gösterir. Duravit 
Rimless® yıkama kanalsız açık tasarımı ile yenilikçi ve güçlü 
yıkama sağlar:  su, önce yatay bir yay şeklinde sonra da dikey 
olarak akar, ve klozetin tüm iç yüzeyini hiç su sıçratmadan yıkar. 
Bu, 4.5 litrelik küçük sifon hacimleri için bile, mükemmel ve 
hijyenik yıkama sonuçları sağlar. Açık, kolay erişilebilir kenarı 
sayesinde klozet içi kolaylıkla temizlenebilir ve bu da temizlikle-
me sürelerini önemli ölçüde azaltır. Darling New, DuraStyle ve 
Happy D.2 serilerinden asma klozetler Duravit Rimless® 
versiyonları ile mevcuttur.
Daha fazla bilgi için: pro.duravit.com/rimless

↗ 540 mm ↗ 540 mm 
Durafi x ile

↗ 620 mm
Durafi x ile

↗ 700 mm 
Durafi x ile

DURASTYLE

↗ 540 mm
Durafi x ile

DARLING NEW

↗ 620 mm
Durafi x ile

↗ 540 mm
Durafi x ile

HAPPY D.2

SENSOWASH® C DURAVIT 
RIMLESS®

THE BEST TOILET 
OF DURAVIT

EN YÜKSEK STANDARTLARI 
KARŞILAYAN BİR KLOZET

Duravit’in „En İyi Klozeti“ ile tüm sorulara, gereksinimlere ve 
klozetle ilgili isteklere cevap veren bir ürün tasarladık. Zaten, 
tüm disiplin ve kategorilerde en yüksek puanları alan Duravit 
klozetleri sifon teknikleri, tasarım, sürdürülebilirlik, konfor ve 
hijyen alanlarında paranızın için en iyi değeri sağlar. Kısacası: 
Duravit’in en iyi klozeti. Duravit. Bu „en iyi“ kategorisi, tabii ki 
yenilikçi SensoWash® C elektronik klozet kapağı ve etkili 
Duravit Rimless® sifon teknolojisini de içerir ve DuraStyle ve 
Happy D.2 tasarımlarında mevcuttur. SensoWash®C hakkında 
daha fazla bilgi için: s. 142

badmagazin 13
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Misafi r banyosu denilince aklınıza ne geliyor?
Sıkışık,düz, küçük? Duravit olarak biz bu algıları sunduğumuz 
çözümler ile tamamen farklı bir yöne kaydırıyoruz. Misafi r 
banyoları artık Duravit ile geniş, fonksiyonel, yaratıcı, rahat, 
gözalıcı.

Yıkama alanı bir banyonun merkezidir ve Duravit bu alanda 
sunduğu çeşitlilik ve fonksiyonellik ile -el lavabosu, tezgah 
altı lavabo ve tamamlayıcı dolap ile - el yıkama alanını geniş 
ve tasarım bir konsepte taşıyor. Starck 1 serisi (1-3) misafi r 
banyoları için benzersiz fi kirler sunuyor. Kova biçimli mobilya 
ve lavabo bu alanda bir klasiktir. 

Starck 2 serisi sadece göz alıcı bir tasarımı sahip değil aynı 
zamanda oldukça pratiktir. Örneğin, 50 cm genişliğinde el lava-
bosu ile cömert bir alan kullanımı sağlar. Starck SensoWash 
Elektronik Klozet kapağı Starck 2 asma klozet ile mükemmel 
uyum içindedir.
 

KÜÇÜK BANYOLARDA 
BÜYÜK ALANLAR

OpenSpace. Banyonuza alan kazandıran duş kabini. Duş sonrası 
kapakları kolayca içe katlanır ve duvara yaslanır. Bu özelliği ile 
banyonuzun ortasında bir ray sistemi bulunması gerekmez ve 
alan çok daha geniş görünür, özellikle ayna opsiyonu bu özelliği 
daha da destekler.

1

32

4

5
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Starck 3 serisi  küçük el 
lavabosu ve kompakt asma 
klozet ve bidesi ile banyonuz-
da mükemmel bir kullanım 
kolaylığı sunar.

Duravit hem fonksiyonel hem de göz alıcı çözümler ile hem çok 
amaçlı seramik kullanım çözümleri hem de banyo mobilyası ve 
saklama alanı sunar.

Daha kısa izdüşüm, daha fazla alan. 
Alan kısıtlı olduğunda klozetlerdeki 
kısa izdüşüm harika problem çözü-
mü sunar. Duravit bu konuda sade ve 
fonksiyonel tasraımları ile tanınır. (6) 
Pisuar banyo için pratik ve hijyenik bir 
eklemedir ve özel alanlar için kapağı ile 
birlikte tercih edilebilir. Örneğin Starck 
modeli gözalıcı ve inanılmaz derecede 
pratiktir. (solda)

Duravit ölçüleri, formları ve çeşitliliği ile banyo mobilyasında ekono-
mik alan kullanımı ve geniş saklama alanları sunar.

Rafl ar, saklama üniteleri, boy dolapları gibi elemenler ile misa-
fi r banyolarında maksimum konfor. Farklı ölçüler ile sağlanan 
çeşitlilik ve tasraım maksimum esneklik sağlıyor. Duravit‘in 
yaratıcı mobilya çözümleri ile küçük alanlar artık daha kullanışlı. 
Gerçek ahşap kaplama ve farklı yüzey renk seçenekleri ile 
tüm banyolar bireyselliği ön plana çıkartacak şekilde plan-
lanabilir. Aynalar ve aynalı 
dolaplar, aydınlatmalı veya 
aydınlatmasız seçenekleri ile 
banyolarınıza tamamlayıcı bir 
dokunuş sunar.

6
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DARLING NEW 
Sadece ve sadece 
sizin için. 
Darling New 
bireysel banyolar 
için modern 
bir banyo serisi.

Göz alıcı formu, narin kenarları ve pratik tasarım diliyle birleşince zamansız, ekonomik ve limitsiz özellikler sunan bir banyo. 
Banyolarınız için ideal çözümler sağlayan Darling New birçok dikkat çeken yüzey rengi ve bireysel lavabo seçenekleriyle tüm 
sorularınızın cevabı olabilir. Kendi bireysel Darling New banyonuzu www.mynewdarling.com adresinden planlayabilirsiniz.

Design by sieger design

badmagazin 17

received the 
Good Design Award
2011
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Herkes kendisine özel seçimler yapmak ister. Darling New her biri çok cazip dört farklı lavabo seçeneği sunuyor. En „doğal“ çözüm- 
ayaklı veya yarı ayaklı - lavabonun daire içinde daire harmonisini en ideal şekilde tamamlar. 

20 badmagazin 
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Narin kenar görünümü serinin lavabo ve klozetlerinde bulunan ortak özelliktir. (1) Darling New klozet ile SensoWash Starck elek-
tronik klozet kapağı yeni bir his, tasarım, konfor ve sadelik için benzersizdir. Su ve elektrik bağlantıları zarifçe gizlenmiştir. (2) 
Darling New küvetler gözalıcı ve etkili wellness deneyimi yaşatır: duvara tam dayalı akrilik panelli (3)

Darling New asma klozet Rimless 
versiyonu ile de mevcuttur.

1 2

3
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Darling New. Kalbinizi çalacak.

22 badmagazin 

04_DarlingNew_BM_DTR_ED2.indd   22 18.09.14   09:14

Darling New
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ŞIKLIK
Beyaz vitrifi ye ve koyu tonlar-
da ahşap kaplama yüzeylerin 
oluşturduğu şık kontrast.

Darling New küvetler ile gözalıcı ve etkili wellness deneyimi: Bir opsiyon olarak,kenar bandında yumuşak beyaz LED aydınlatma 
kullanılabilir. Aynı zamanda küvet panelli olarak da uygulanabilir, burada Pine Terra rengi ile. Geniş kenarı ile oturma alanı 
kullanılabilir ve opsiyonel boyun desteği ile ekstra rahatlama sunar. (1) Lavabo dolabı en küçük ölçülerde dahi etkileyici çekmece 
alanı ve zarif tasarımı ile dikkat çeker.(2) Boy dolabı (3) ve kısa boy dolabı geniş saklama alanı ile çok pratiktir. Ayna detayı ve 
rafl arı ile boy dolabı etkileyici bir görünümde.

1

32
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Banyonuza yeni bir enerji. Gri tonlar artık geride kaldı. New Darling banyonuzda bahar tazeliğinde bir atmosfer yaratır. Modern 
formlarda vitrifi yeler, küvetler ve mobilyalar göz alıcı yüzeyler ile tamamlayıcı bir etki yaratır.

DARLING NEW‘İ TERCİH ETMEK İÇİN NEDENLER
+ sieger design tasarımı taze bir banyo: yeni formlar, renkler ve yüzeyler.
+ Narin kenarları ile benzersiz tasarımda lavabo, klozet ve bideler
+ Küçük yada büyük her alana yönelik çözümler
+ Geniş mobilya seçenekleri

 SensoWash® sayfa 150‘den itibaren     Küvetler ve duş tekneleri sayfa 164‘den itibaren    
 Mobilya renklerine genel bakış safya 238‘dan itibaren

badmagazin 27
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Sade ve estetik görüntüyü bozmamak için kulpsuz tasarlanmıştır. Hafi fçe örtüşen dolap kapakları ve bas/aç mekanizması ile 
kullanışlı ve zarif. Konsol neredeyse görünmez taşıyıcı sistemi sayesinde sade ve hafi f bir görünümde. Delos aydınlatma ve aynaları 
da aynı tasarım yansımaları bulunmaktadır: ayna ve konsol 

Design by EOOS
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(1) Delos çekmeceler hafi f bir baskı ile kolayca açılır ve kapaınır. Çekmeceler isteğe bağlı olarak özel ceviz yada kestane çekmece içi 
bölmelerle tamamlanabilir.(2) Havluluk tezgahın istenilen bölümüne eklenebilir. Havluluk bir taraftan tezgaha volüm kazandırırken 
diğer yandan ergonomik yüksekliğe tamamlayıcı bir dokunuş getirir.(3) Özel aydınlatma sistemi ile LED aydınlatma indirekt bir 
açıyla yansıyarak gözü rahatsız etmez ve etkili bir aydınlatma ve atmosfer yaratır. (4, 5) Estetik görünümü bozacak tutumaklar 
kullanılmamıştır: dolap kapakları kabinle birebir örtüşür, çekmeceler ise tip-on mekanik açma teknolojisi ile açılır ve kapanır.

1

SES SİSTEMİ
Delos serisi aynalı 
dolaplara opsiyonel 
olarak ses sistemi 
entegre edilebilir ve 
müzik tüm Bluetooth 
uyumlu cihazlarla 
dinlenebilir.

2 3

54
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Lavabo mobilya birleşim metodu hakkında daha fazla bilgi için 
sayfa 242 

32 badmagazin 
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(1) Çekmeceler opsiyonel olarak ceviz veya akçaağaç çekmece içi düzenleyici bölmeler ile tercih edilebilir. Darling New, D-Code ve 
Vero vitrifi ye serisileri ile mükemmel uyum içindedir. (2, 3) Burada gösterilen fırçalanmış ceviz yüzeylerin iç bölümü elmas siyah 
yüzeydedir. (4, 5) Tezgah neredeyse görünmez destek sistemi ile hafi f bir görünümdedir.

Delos

Vero, Starck ve Paiova 
fırçalanmış ceviz yüzeyli 
paneller ile Delos mobilya 
serisiyle mükemmel uyum 
içindedir.1

2

3

4 5
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DELOS‘U SEÇMEK İÇİN NEDENLER

+ İnovatif ve minimalist tasarım: EOOS 
+ Tutamaksız çekmece ve kapaklar
+ Gerçek ahşap kaplama yüzeyler dokulu bitişler ile
+ Tezgah görünür olmayan destek sistemiyle hafi f bir görünüm sağlar
+ LED teknolojisi sayesinde aynalar mükemmel yansıtma sağlar.

34 badmagazin 
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Delos serisi ana banyo veya misafi r banyosu için. Özel ışık yansıtıcı bölüm, göz kamaştırmayan LED aydınlatma ile hoş bir atmosfer 
sağlar. Gerçek ahşap kaplama, fırçalanmış meşe yüzey dokulu yapısı ile seriye özgün bir hava katıyor. Sağlam cam rafl ar görünmez 
aluminyum destekleri ile iç renk ile uyum içindedir. Aydınlatma sönsör düğmesi aynanın kenarına yerleştirilmiştir.

Karree serisi ile 
göz alıcı detaylarla 
tamamlanmış yaşayan 
banyolar

 Küvetler ve duş tekneleri s. 164     Mobilya renk skalası s. 238       

1
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PURAVIDA. 
MODERN, ÇÜNKÜ 
ZAMANDAN BAĞIMSIZ:
YUVARLAK KÖŞELERİ
VE KARAKTERİSTİK
KIVRIMLARIYLA 
PURAVIDA SERİSİNİN 
TAMAMI BANYOYA 
YENİ BİR  HAFİFLİK 
GETİRİYOR.
Dünyamız giderek geliştikçe, olayları algılamanın daha “duygusal” yollarına kaçış isteğimiz de artıyor. Phoenix Design’ın parlak 
fi kri olan bu olağandışı komple serinin tasarımı minimalizmi yeni bir kadınsı dokunuşla hayatımıza sokuyor. Tüm çizgiler nazikçe 
yumuşatılarak, ürün serisine şiirsel bir hafi fl ik katılıyor. PuraVida’nın zarif görünümü, davetkar yüzeyleri ve hemen göze çarpma-
yan şatafatı bu koleksiyonu prestijle değil modern biçimlerle, keyifl e ve yaşama sevinciyle ilgilenenler için ideal hale getiriyor.

Design by Phoenix Design

Received the
‘‘Good Design 
Award“
2009
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Bağımsız PuraVida küvette basit ve kesintisiz çizgiler vardır. PuraVida banyo 
koleksiyonunda bir bağımsız, bir konsollu ve üç gömme versiyonu bulunur.

38 badmagazin 
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PuraVida’nın boy dolabındaki
gizli tutamak yeri hem üstteki hem
alttaki parçayı açar. İçeride,
kapıların iç tarafındaki raylar gibi
çok sayıda çekici ve pratik mobilya
detayı vardır. Dolaplara cam rafl ar
takılmıştır; ortadaki rafta dar bir
çekmece de bulunur.

40 badmagazin 
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PuraVida serisinin özellliği parlak beyaz kaplaması ile abartısız ve gözalıcı. Mevcut renk kombinasyonları beyaz/beyaz, beyaz /
aluminyum, beyaz/ kırmızı, beyaz/siyah ve beyaz/abanoz.  Beyaz/kırmızı ve beyaz/siyah renkleri iki farklı ton ve kombinasyondadır. 
Gösterilen konsollara ek olarak, tüm mobilya serisi lavabo dolabı ve hareketli dolap ünitesi ile kombinlenebilir. Tezgah ölçüleri 
2000 mm‘ye kadar farklı varyasyona sahiptir ve tüm varysayonlar bir yada iki lavabo ile kombinlenebilir. Farklı ölçülerde ayna ve 
aynalı dolaplarla tamamlanabilir.

(Yukarıda) PuraVida lavabo çift 
derinlikte
PuraVida+

PuraVida
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PURAVIDA‘YI SEÇMEK İÇİN NEDENLER
+ Lüks ve modern
+  Phoenix Design‘dan ayırt edici tasarım 
+ Benzersiz mobilya tasarımı

Yuvarlak köşeler ve kolayca tanınan PuraVida çizgileri klozette de kendini gösterir. Klozet ve bidenin hem 36 x 54 cm asma 
versiyonu hem de 36 x 63 cm görünür rezervuarlı, bağımsız versiyonu vardır (üstte). Burada da parçalar yüzer gibi görünür ve 
tipik PuraVida hafi fl iğini yansıtır. Tüm klozet kapaklarında sessiz SoftClose kapanma mekanizması vardır.

 WonderGliss s. 11      Küvetler ve duş tekneleri s. 164    
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Banyoyu banyo ve izole bir oda olarak değil, açık ve sıcak bir ortam olarak görüyoruz. 2nd fl oor ile Sieger Design ve Duravit bu 
fi kri onurlandırıyor. Kaliteli tasarlanmış bir koleksiyonla konforlu mobilya serisini birleştiren 2nd fl oor’da basit araçlarla şık ve 
davetkar bir oda tasarlanıyor. Çok sayıdaki sıcak ahşap unsur vitrifi yenin ve akriliğin beyazıyla çekici bir zıtlık oluşturuyor. Çok 
çeşitli boyut ve seçenek sayesinde, misafi r banyoları ve makyaj odaları gibi küçük odalar dahil her tür mimari ortamda çekici bir 
evden ayrı oluşturmak mümkün.

Design by sieger design

received the
Good Design Award
2007
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(1) 2nd Floor lavabo dolabı aydınlatmanı rafl arı 90 derece açıyla konumlandırılmıştır. (2) Sessiz kapanan çekmeceler kullanım 
kolaylığı sağlar ve hareketli dolap ünitesi dahil tüm mobilyalarda bulunur.  (3) Tezgah üstü lavabo ve konsol. (4) Tezgah ve ilave 
havluluk gömme lavabo, 50 cm ya da 100 cm. (5) Yerden bide ve klozet Vario versiyonlu, görünür rezervuarlı ve bağlantıları duvar-
da sifonla örtüşür  (6) Asma bide ve klozet (7) Duvara gömülü rezervuar için zeminde duran bide ve klozet.

1

3

4

5 6 7

2
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(altta) 2nd fl oor mobilya serisi saf zarafeti temsil ediyor. Aynalı dolap kapılarının ardında bol miktarda boş alan sağlayan
uzun dolap burada gül ağacı (dekor) cilası ile görülüyor. Her iki taraftaki ışık şeritleri en uygun aydınlatmayı sağlıyor.
Mobilyanın 40, 60, 80 ve 120 cm genişliklerdeki modüler boyutları dikkatle planlanmış. (üstte) Küvetteki her detay aynı
anda şık ve pratik. Yukarı kaldırılabilen “gizli” giderin akrilik bir kapağın ardına saklanmış olması temizliği son derece
kolaylaştırıyor. Gerekli araç temin edilmiş. Küvette isteğe bağlı şelale de var.

 Küvetler ve duş tekneleri s. 164 den itibaren     WonderGliss s. 11     Renk skalası s. 238       

badmagazin 47

2nd floor



48 badmagazin 

07_2ndfloor_BM_DTR_ED2.indd   48 18.09.14   09:29

SAKLAMA ALANI
120 cm genişlikteki lavabo 
dolabı iki adet tam açılabilen 
çekmecesiyle bol miktarda
saklama yeri temin eder. Buna 
uygun lavabonun hem tek arma-
türlü hem de çift
armatürlü yeri olan çeşitleri 
vardır.

2nd floor
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Oda parıltılı beyaz renkte boyalı
ve 2nd fl oor gömme lavabo 
ile birleşik lavabo dolabıyla ve 
tavandan sallanan döner aynayla 
güzelce döşenmiştir. Dolap 
ünitesi biriminin genişliğine 
uyması bakımından, tavan 
paneli bir ya da iki ayna konacak 
şekildedir veya tek ayna için 
35 x 35 cm kare formattadır.
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2ND FLOOR SEÇMEK İÇİN NEDENLER
+ Yaşayan banyolar için çözümler
+ Düz ve ayırt edici lavabolar
+ Zarif ve yüksek kaliteli ahşap tonları rahat bir atmosfer yaratır.

Çok çeşitli ebatları ve versiyonları vardır. 2nd fl oor saf seramikten lavabo dolabına, büyük ana banyolardan küçük misafi r 
banyolarına kadar benzersiz çözümler sunar. (solda) Oda bölücü olarak kullanılan parlak Beyaz boyalı (lake) dolap ünitesi ve 
tezgaha üstten geçme lavabo. (1) Lavabo altı antrasit meşeyle bitirilmiş (gerçek ahşap kaplama) çepeçevre ahşap panel. 
(2) Duvara monteli asma dolap ünitesiyle beraber lavabo. (3) Yerden dolap ünitesiyle beraber lavabo. (4) Seramik yarım ayaklı 
lavabo.

1 2

3 4
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FOGO. 
Gerçek ahşap: saf 
ve çekici tasarımı
ve gerçek ahşap 
görünümüyle Fogo
banyo mobilyası 
serisi estetik ve 
konforu mükemmel 
biçimde birleştirir.

Banyoda gerçek ahşap – sıcak, davetkar ve konforlu bir yuva isteyenlerin giderek daha çok talep ettiği bir şey. Fogo banyo mobilyası 
serisi iyi tasarımın emsalini oluşturuyor. Beş ayrı gerçek ahşap renk seçeneği sunarak konforu parmak uçlarınıza taşıyor. Konsollar, 
lavabo dolapları, boy dolaplar, aynalı dolaplar ve hareketli dolap üniteleri hem doğal gerçek ahşap görünümlerini hem de pürüzsüz 
temiz hatlarını paylaşıyor. En ince detayda bile kendini gösteren itinalı işçilik kalıcı güzelliği getiriyor.

Design by Duravit
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Vero lavabolara uygun lavabo dolapları 45 cm
ile 120 cm arası genişliklerde mevcuttur.
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(1) Fogo konsol farklı lavabolar ile kombinlenebilir. (2) Üzerinde yüzeye monteli ışık, priz ve sensor anahtarı bulunan, 60, 80, 
100 ve 120 cm genişliğinde Fogo aynalı dolap. Aynalı dolapta, hem dolabın içini hem de alttaki lavaboyu aydınlatan dolaylı bir ışık 
kaynağının da üzerinde bulunduğu yarı saydam bir raf vardır. Özel bir nitelik: Fogo’nun ön tarafının kendine özgü görünümü aynalı 
kapılara da yansır (3) Gömme lavabo tezgahtan seramiğe benzersiz bir geçiş  (4) Lavabo dolabı ve tüm Foto mobilyalar konsol ile 
uyumludur ve krom kulpları ile ayırt edicidir.

SAKLAMA ALANI
Cam rafl arı sayesinde 
küçük banyolar için ideal. 
176x50x42 cm ölçülerinde boy 
dolabı saklama alanı konu-
sunda mucizeler yaratır.

ESNEK
Hareketli dolap ünitesi 
geniş kulp ve yumuşak 
kapanma özelliği ve iç 
çekmece

2

3

1

4
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Gerçek ahşaptaki varyasyonlar: İster sıcak ve davetkar Amerikan Kiraz Ağacı, koyu renk ve sofi stike Amerikan Ceviz ve Macassar 
ya da kendini belli etmeyen Açık Meşe olsun, dört farklı Fogo rengi her zevke hitap eden seçeneklerr sunar.3600 mm derinliği ile 
Fogo tezgah tek veya çift çekmeceleri seçenekler mevcuttur.

 Küvetler ve duş tekneleri s. 164     renk skalası s. 238       

FOGO ALMAK İÇİN İYİ NEDENLER
+ Kaliteli gerçek ahşap kaplamalar
+ Temiz ve zamansız tasarım
+ Kompakt ve planlı mobilya seçenekleri

Fogo
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On yılı aşkın bir süredir en çok satılan ürünümüzün Vero seramik serisi olması sebepsiz değil: tutarlı dikdörtgen modeliyle hem 
şık hem de sonsuz bir modern tasarım klasiği. Yeni banyo mobilya koleksiyonuyla beraber Vero  eksiksiz bir banyoya dönüşmüştür: 
seramiklerin dikdörtgen şekline tam uyumlu mobilyası özgün bir görünüm, yüksek kaliteli ekleme parçaları ile gösterişli ve farklı 
uygulama olanakları sunmaktadır. Seramikler, lavabo üniteleri ve konsollar için sunulan pek çok seçenek sayesinde elde edilen çok 
sayıda kombinasyonlar ve uygulamalar huzurlu bir konfor duygusunu somutlaştırır.

Banyo mobilyası tasarımı Kurt Merki JR
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AKDENİZ MEŞE
Doğal renk değişkenli gerçek ahşap kaplama ve 
önemli tasarım niteliği.

(1) Yatay damarları ve dikey kolları heyecan verici bir 
kontrast yaratır.  Konsolun ön kenarında biten gösterişli ve 
özgün krom kulplar “küp“ görünümünü tamamlar. 
(2) Her şey düzenli tutan entegre çekmece sistemi, 
(3) konsolun yanındaki krom havluluk ve  (4) konsolun 
altında bulunan LED ortam aydınlatması opsiyonel olarak 
mevcuttur. (5) Dikdörtgen Vero klozet ve bidelerinin 
asma ve ayaklı çeşitleri bulunmaktadır. 

1

3

5

4
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Düz ve ayurt edici, konsolun  ön 
kenarlarında bulunan krom 
kulplar „kübik“ görünümü mü-
kemmel bir şekilde tamamlar.

Vero
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Müzik sistemi cep telefonu-mp3 
çalar veya tablet ile

Bluetooth ile ses sistemi

AYNALI DOLAP 
Vero aynalı dolabı ayrıca Bluetooth üzerinden müzik yayını 
yapan entegre bir ses sistemi ile sunulmaktadır. Banyo için 
özel olarak tasarlanmış sistem, yumuşak olması tok ve temiz 
bir ses sağlar.  Ayrıca isteğe bağlı olarak kısılabilir LED 
aydınlatmasıyla vurgulanan kenar şeridi, Vero aynalı dolabın 
çekici bir detayıdır. Dolap kapısının hem iç hem de dış 
yüzeylerinde bulun

64 badmagazin 
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TICINO KİRAZ AĞACI
Vero banyo mobilyası yeni Ticino kiraz ağacı ile kaplanmıtır.  
Tüm diğer yüzeyler bitim işlemlerinde olduğu gibi, banyo 
duvarı için uyumlu ahşap kaplama bulunmaktadır.  Vero 
banyonun yerden duvara dayalı modelinin yanı sıra köşe ve 
asma modelleri de bulunmaktadır.
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ÖZGÜN BIR GÖRÜNÜM:
Lavabo dolabının krom kulbu 
seramiğin ön tarafında bitecek şekilde 
yerleştirildiği gibi, pozisyonu ayrıca 
uzun ve orta boylu rafl ı dolaplara 
göre hizalanır.  (Sağdaki resim)
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Yaşayan banyolar için 
cazip ayrıntılar: 
Karree serisinin 
uyumlu aksesuarları.

PARLAK BEYAZ
Özgün bir görünüm:
Parlak beyaza boyanmış 
Vero banyo mobilyaları.
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(1) Yüksek kalite: Bu dolabın açık bir bölmesi vardır;
iç kısmı mobilyaya uyumlu renkle boyanır (burada gösterilen 
Fırçalanmış Koyu Meşe). Çekici ve pratik: ön tarafa 
monte edilmiş havluluk. (2) Homojen bir yapı: ayna etrafındaki 
çerçevenin eklem noktaları olmadığından kesintisiz bir 
kaplamaya sahiptir. Yanlar ve alt kısım için pratik, entegre 
edilmiş rafl ar opsiyonel olarak bulunmaktadır. (3) Geniş 
Vero lavabo dolabı yeterli depolama alanı sunmaktadır ve 800, 
1.000 ve 1.200 mm genişliğinde bulunmaktadır.

1
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2
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FIRÇALANMIŞ KOYU MEŞE
Lavabo dolabının tutarlı bir şekilde yatay olan 
ahşap damarları optik ve dokunsal otantik bir 
tasarıma sahiptir.
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Ferah etajerli lavaboların 85,105 ve 125 cm 
genişlikte seçenekleri ve geniş çerçeveleri vardır.

(1) Armatür yeri yan tarafta versiyonu ve farklı ölçü seçenekleri ile tüm oda planlamaları için ideal çözümler sunar. (2) Bide ve 
klozetin asma versiyonları. Vero el lavabosu  25 ile 50 cm arası genişlikte türleri ve örneğin (6) armatür yeri yan tarafta olup 
duvar boyunca uzanan ve (3) daha büyük iç hacmi ve daha büyük saklama yeri olan çeşitli seçenekleri vardır Tezgahlarla veya 
tezgah üstleriyle birleştirildiğinde, durum daha da davetkar bir hal alır (4) Armatür yeri olan Vero üstten geçme lavabo (4) 
Alternatif: Vero gömme lavabo akla gelebilecek her tür malzemeden yapılan panellere alttan da eklenebilir (7) Tüm koleksiyon 
tamamlayıcı tasarım çizgileriyle uyum gösterir, yukarıda duvara dayalı küvette olduğu gibi.

1 2

43
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Vero
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Vero- 90° açıları dönüştürmede ve %100 Duravit kalitesi ile 1000 banyo fi kri (1) Klasik duvara monte lavabo ekstra iç alanı ve 
yükseltilmiş duvar bölümü ile. (2) Klasik duvara monte ikili lavabo havluluk ile saf ve basit  (3-5) Vero siyah serisi - krom ayaklar 
ve Antrasit meşe tezgahlar ile çok şık. 

ŞIK
Krom ayak ve tasarım 
sifonuyla Vero lava-
bo. Krom ayakların 
yüksekliği ayarlanabilir 
ve etrafı havluluk ola-
rak kullanılabilir.

SİYAH ÇEKİM
Siyah Vero çok asil, çekici ve göz alıcı

1
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 WonderGliss s. 11      Küvetler ve duş tekneleri s. 150   

VERO‘YU TERCİH ETMEK İÇİN NEDENLER
+ İkonik
+ Minimalist
+ Çok yönlü, her tarzı tamamlar
+ Sürdürülebilir, modern klasik
+ Duravit tasarımı

Klasik lavaboya bir alternatif: Vero tezgah lavabosu arka bölümü sırlanmış bu sebeple ayna önünde şık bir görünüm sergiliyor.

Vero
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HAPPY D.2  
Feminen, şık 
ve zamansız. 
Happy D.2 
banyonuza yeni 
bir zarafet 

Kesin hatları, tasarımı ile Happy D dünya çapında tüm kullanıcıların ilgisini çeken bir tarih yazmıştır.Happy D.2 ikonik ilham 
kaynağı gibi  şık, zamansız ve modern komple bir banyo serisi. Serinin yuvarlak feminen formları banyonuzda benzersiz bir şıklık 
ve ayrıştırıcı gözalıcılık sağlar. Şüphesiz Happy D.2 banyonuza yeni bir zarafet getirir.

Design by sieger design
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Yaşayan banyolar için gözalıcı 
detaylar: tamamlayıcı aksesuar 
serisi Karree

Direkt duvara asılmmış gibi duran lavabo yüzer gibi bir etki yaratıyor - bu serinin hafiflik özelliğini destekliyor. Lavabo 60, 65 
ve 80 cm ölçülerinde mevcuttur.

76 badmagazin 
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(1) Lavabo 65mm taşma delik kapağı ile. (2) Pratik ve stil sahibi: Happy D.2 mobilya lavabosu yüksekliği ayarlanabilir metal 
konsol aynı zamanda havluluk olarak da kullanılabilir. (3) Form ve kullanım: klozet ve bideler asma, yerden veya duvara dayalı 
opsiyonları ile opsiyonel SoftClose fonksiyonuyla birlikte de sunuluyor. (4) Klozetler Starck SensoWash elektronik klozet kapağı 
ile uyumludur. Daha fazla bilgi için sayfa 158
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Happy D.2 küvetleri 176,183,186. 
sayfalarda bulabilirsiniz
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(1) Zarif duvar rafl arı ile pratik saklama alanı. 60 ile 160 cm arasında farklı genişlik ölçüleri mevcuttur. (2) Happy D.2 duvara tam 
dayalı küvet, 180x80 cm Combi E masaj sistemi (3, 4) Tezgah lavabosuyla uyumlu dolap Koyu Meşe kaplama ile. (sağda) Mobilya 
lavabosu ile uyumlu lavabo dolabı kıvrımlarıyla uyum içerisinde.

DÜZEN
Opsiyonel çekmece organizas-
yon sistemiyle düzen hiç bu 
kadar kolay olmamıştı. Ara 
bölmeler Ceviz veya Akçaağaç

1
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1,2 ve (sol) Tekstil şıklığı, göz alıcı gerçeklik, yeni Linen mobilya kaplamalar banyonuza  dokusal ve görsel şıklık getiriyor -beyaz 
vitrifi ye ile şık bir kontrast sağlıyor (3) Saf geometri ile banyo deneyimi: bağlantısız küvet aynı zamanda vitrifi yenin düzgün 
hatlarıyla uyumlu. Opsiyonel boyun desteği ile Happy D.2 konforlu bir banyo deneyimi için ideal.

HAPPY D.2‘Yİ SEÇMEK İÇİN NEDENLER
+ Feminen & şık, sade&zarif
+ sieger design tasarımı
+ Lavabo ve mobilya şekli mükemmel uyumda

1

 Küvet ve duş tekneleri için sayfa 164     WonderGliss s. 11     Renk skalası için sayfa 238       

+ Dekor, gerçek ahşap kaplama ve tekstil kaplamalı yüzeyler
+ LED teknolojisi ve opsiyonel ses sistemi
+ Yüksek kalite, tek parça banyolar

1

2

3
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25 
YEARS 
COOPERATION
STARCK 
+ DURAVIT

84 badmagazin 

STARCK 1. Philippe 
Starck’ın eşyanın 
kökenine yönelik 
tasarım arayışları– 
yaşamın basit, doğal,
temel unsurları. 
Starck 1 serisiyle tam 
da bunu başardı ve 
neredeyse banyoda 
tarih yazdı.
Starck 1 ile Philippe Starck ve Duravit banyonun evrimine ek olarak, hijyenin, vücut bakımının ve sağlığın başlangıcına geri döndü. 
Starck 1 klozeti, küveti ve lavabosu, tamamen yeniden yorumlanmış olmalarına rağmen, kova, tekne ve leğen olarak bilinen kendi 
tarihi selefl erinin su götürmez torunlarıdır. İyi olan bir şeyin “optimize edilmesinin” şart olmadığını bilmek harika: 1994 yılında 
piyasaya sürüldüklerinden bu yana, seramik, mobilya, duş tekneleri, aksesuarlar dahil bu serideki bütün ürünler aynı metotların 
kullanılması suretiyle dikkatle elle işlendi. Bu kalite tam da Starck 1 gibi modern bir klasikten beklediğiniz şey.

Design by Philippe Starck

Received the “Good 
Design Award”
1995
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Starck varil dolabın iki tür renk (85 Parlak Beyaz ve 40 Parlak Siyah) ve üç 
gerçek ahşap kaplamasıyla (96 Armut, 13 Amerikan Ceviz, 24 Macassar) 
farklı çeşitleri vardır.
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Tüm mobilyaların göz çarptan bir özelliği yüksek kalite aluminyum kenarlarının bütünleşik hatlarıdır. Dolabın iç bölümündeki 
bölmeler geniş saklama alanı sağlar. Çekmeceler hafi f bir dokunuş ile açılır. Aynı şekilde hafi fçe iterek kapanır. Starck 1 lavaboların 
yuvarlak veya kare formlarında modelleri bulunur.

Tamamlayıcı Starck lavabo dolabı yıkama alanını 
şık bir merkeze dönüştürür. Mobilyanın içindeki 
ahşap rafl ar düzen sağlar.

Starck 1
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Bu çeşitte iki kişi için bolca yer vardır ve tek bir lavabo dolabında iki tane kare şeklinde (47 x 47 cm) lavabo bulunur. Lavaboların
çevresindeki geniş alana her tür banyo malzemesi konabilir. Gerçek ahşap meşe yüzey seramiğin parlak beyazlığıyla çekici bir
zıtlık oluşturur. 170 cm yüksekliğindeki dolap ve dikdörtgen şeklindeki panelli küvetle takım tamamlanır.

İDEAL ŞEKİLLİ
İdeal şekliyle kapalı veya 
kapaksız pisuar pratik ve 
hijyenik bir alternatiftir 
ve özel banyo alanları için 
uygundur.

ZARİF
Starck 1 kolon ayak veya 
yarım ayaklı lavabolar 
75 ve 90 cm boyutlarında 
mevcuttur.

Tasarım temellerini Starck 
serisinden alan aksesuarlar 
banyonuzu tamamlayarak 
benzersiz bir harmoni yaratır.
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Tasarım, sürekli olarak temellere göre sadeleştiriliyor: lavabo ve lavabo dolabı basit ama şık bir kare form ile birbirini tamamlıyor. 
Beklenmedik bir özellikle batarya delikleri direkt olarak lavabo ile bütünleşiyor. Ayna karakteristik kare formları ile 3 farklı 
genişlikte.

Starck 1
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 Küvetler ve duş tekneleri s. 164     WonderGliss p. 11     Mobilya renk skalası s. 238       

Tezgah üstü lavabonun batarya bölümü heykelsel bir adaya konumlandırılmıştır. Zarif ve ince kenarlarıyla lavabo vitrifi ye üretim 
alanındaki gelişimin seviyesinin bir kanıtıdır. Akrilik panelli Starck küvetlerin niş, köşe ve duvara tam dayalı versiyonları bulunur.

STARCK‘I SEÇMEK İÇİN NEDENLER
+ Tüm alan ölçüleri için klasik tasarım
+ Yüksek kalite ve el işçiliği
+ Benzersiz vitrifi ye, zarif kenarlar
+ Philippe Starck imzalı tamamlayıcı banyo mobilyaları, küvet ve duş tekneleri

Starck 1
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Gerçek bir Starck, ama daha az detaylı: ikinci Duravit – Philippe Starck işbirliğinin ardında yatan ilham kaynağı buydu. Sonuç: pls 
delete atası Starck 1’in nihai varisi olan seramik serisi Starck 2. Starck 2 banyo tasarımının kökenlerinden de ilham almaktadır: 
seramik biçimleri suyun akıcı hareketini bünyesinde barındırır ve banyoya yeni bir gözle bakmamıza izin verir. Starck 2 kaynağını 
banyodan alır.

Design by Philippe Starck
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(1) Starck Slimline duş teknesinin kenar yüksekliği 20 mm ölçülerine indirildi böylece artık sadece daha düz değil aynı zamanda 
daha zarif ve hafi f bir görünüme kavuştu. (2) Küvetin dikkat çeken bir özelliği eğimli boyun ve sırt dayama bölümü. Burada form 
ve fonksiyon bir araya gelerek etkileyici bir sonuç oluşturuyor. (3, solda) Parlak beyaz lake Starck 2 mobilya ile kombinlenmiş
Starck 2 mobilya plavabosu zarif bir uyum içinde. 

TASARIM 
MİSAFİR 
BANYOLARI
Misafi rlerinize de iyi tasarım 
deneyimi yaşatın: Starck 2
serisi sadece yüksek estetik 
özellikleri ile değil aynı
zamanda mükemmel 
fonksiyonelliğin altını çiziyor.
50 cm genişliği ile el lavabosu 
ideal el yıkama alanı sağlarken 
kompakt bir görünümdedir.

3
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Sotistike form ve farklı uygulama: farklı ölçü ve çeşitliliği sayesinde, Starck 2 çok farklı yıkama alanı çözümleri sunuyor. (1,2) Aynalı 
dolabın kapakları 180 dışa doğru açılabiliyor. Kapakların arkasında geniş bir saklama alanı gizlenmiştir. Kendinden ayaklı Starck 
küvet (5) bir tasarım klasiğidir ve Starck 2 serisinin kalanıyla mükemmel tamamlayıcılıkta.

OVAL
İlk bakışta Starck 2 
lavabo size yuvarlak 
görünebilir fakat yakından 
bakınca hafi fçe oval 
olduğunu göreceksiniz.

3 4
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Starck 2 serisi klozetlerin kenarları tamamen kapalıdır, bağlantılar görünmezdir bu da tasarım severler için kusursuz bir özelliktir. 
Klozet asma versiyonu ile (1) yerden ayaklı klozet rezervuar ile (2) yerden ayaklı klozet gömme versiyonda gömme rezervuar ile ve 
tamamlayıcı bide ve Sensowash Starck C elektronik klozet kapağı ile (3,4) Daha fazla bilgi SensoWash sayfa 158

Starck tasarımı aksesuar serisi 
banyonuzun kalanıyla mükemmler 
bir uyum içinde.

 Küvet ve duş tekneleri sayfa s. 164     SensoWash® saufa s. 150     Banyo mobilyaları renk skalası sayfa s. 238       
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STARCK 3. 
Sıkça taklit edilir 
ama asla aynısı 
yapılamaz. Starck 3
serisi tasarım, çeşit 
ve fiyat konusunda 
her şeyin ölçüsüdür
ve öyle olmaya 
devam edecektir.

Kalitesi yükselen Starck’ın değeri de arttı: Starck 3 seramik serisiyle Duravit’in hijyen dünyasında devrim yarattığını şüphe yok. 
Starck bütün ihtiyaçlara ve zevklere uygun geniş bir ürün yelpazesiyle, tasarımı bir zamanlar hiç söz edilmemiş olduğu bir 
segmente taşıyor. Ve bu seri parasının değerini öncekinden daha fazla karşılıyor. 50’den fazla modeli ve 64 çeşidi olan Starck 3, 
Duravit’in en kapsamlı banyo serilerinden biri. Sunacak bu kadar çok şeyi olan bir serinin kendine ait bir broşürü olmalı ve çeşitli 
uygulamalar, örnekler ve referanslar burada yer almalı.

Design by Philippe Starck

received the 
Good Design Award
2004
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ORJİNAL
Starck 3 lavabo ayırt edici 
karakterini temel dik-
dörtgen şeklinden, kenar 
bandı ve düşük arka pane-
linden alır.

48 x 46.5 cm ölçüleriyle, 
X-Large lavabo dolabı 
veya metal konsol ile her 
açıdan harika. Sinek hedefl i 
pisuarları misafi r banyoları 
için ideal. (3-6)

Özel ve geniş bir banyo alanı yada küçük bir misafi r banyosu farketmez geniş ürün seçenekleri ile Starck 3 serisi her durum için 
doğru ürünü sunar. Duravit kapsamlı  Ketho serisi (1) ve X-Large serisi (3,5) melamin, dekor ve gerçek ahşap kaplama yüzeyleri 
ile Starck 3 vitrifi ye serileri ile mükemmel uyum sağlar. (2) Gömme lavabo artık Duravit mobilya konsola uygulanabilir, vitrifi yeden 
ahşap yüzeye geçiş kusursuz bir devamlılıktadır -özellikle koyu ahşap tonlarında gözalıcı bir görünüm sağlar.

3

5

6

1

2

4
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Starck 3 lavabolarının geniş ölçü ve çeşit seçenekleri alan ve tasarım anlamında özgürlük sunar. Sadeliği sevenler için ayaklı veya 
yarım ayaklı lavabolar süslemeye gerek olmadan vitrifi yenin formlarını ve malzemenin kendisini gözalıcı bir şekilde sergiler.

Starck 3
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Estetik ve hijyenin buluşma noktası. Klozet bir banyonun önemli bir bölümüdür. Starck tasarımları ile bu önemin altını çizer. 
Kenarları kapalı asma klozet ile fark yaratır.
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2

420 mm

Klozetler asma veya yerden versiyonlarıyla ve SensoWash Starck elektronik klozet kapağı seçenekleriyle (1,2). Tüm Duravit klo-
zetleri gibi sırlı iç yüzeyi, kolay kullanımlı yıkama kanalı ve 3 veya 6 litre kapasiteli çift sifon sistemi bulunur. Compact versiyonu 
küçük banyolar için oratik çözümler sunar, yaşnızca 485 mm izdüşümlü (küçük resim) Büyük klozet; maksimum oturma konforu 
için, Soft Close kapak teknolojisi ile (3)

Kompakt Versiyon

1

3

Starck 3
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DURASTYLE.
Banyoda yeni standart. 
Bireysellik günlük 
yaşamda önemlidir. 

Yine de bireysellik sadece bir izlenim yaratmak anlamına gelmez. SBasitçe kendini yansıtan bir ambiyans karakterinizin havası ve 
alanı hakkında bilgi verir. Tıpkı Durastyle gibi: Matteo Thun & Partners tasarımı banyo serisi farklılıkları belirgin bir şekilde ortaya 
koyarak harmanlıyor. İki yüzeyli versiyonlar - aydınlık ve karanlık- bireysel banyo tasarımları için yer açın. Mukayese edilemez 
sadelik, Durastyle banyoda kullanıcılarının bireyselliğinin altını başarıyla çizer.

Design by Matteo Thun & Partners
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(1) Küvetin alametifarikası karakteristik köşe çıkıntısı: şampuan gibi banyo ürünlerini zarifçe gizlerken, küvete giriş ve çıkışta 
tutunma bölümü olarak da kullanılabilen şık bir tasarım detayıdır. (2) Durastyle tezgah lavabosu 43  veya 60 cm genişliği ile 100 
veya 140 cm genişliğe kadar tezgah dolabıyla kombinlenebilir - herşey oldukça esnek. Diğer bir alternatif: gömme lavabolar 43, 
60, 60.5 ve 56 cm genişliğinde versiyonlar ile. (3) İnce kenarları sayesinde oldukça cömert bir raf alanı sağlarken lavabo kolaylıkla 
çalışır.Göz daha az materyal algılarken, sakin ve net bir görünüm sağlar. Genel izlenimi neredeyse ağırlıksız bir görünüm oluşturan 
malzeme ve aksesuarlar, burada meşe versiyonu yerden ayaklı, saf ve konstrast, mat beyaz raf ile. (4).

KARIŞIM
Sihri açık ve kapalı alanların 
birlikte kullanımında. Bu 
şekilde herşey yolunda ve 
şeffaf. Zarif 2/3 oranında açık 
ve kapalı alanlardan oluşan 
boy dolabı lavabo dolabıyla 
uyum içinde.

3 4

2

1

SADE
İndirgenmiş güzellik: Lavabolar 
zarif formları ile cezbedici görünümde.
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DuraStyle
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(1) Açık ve kapalı yüzeylerin karışımı ile, mobilya hafi f ve havadar bir izlenim bırakıyor. (2) Kendinden ayaklı küvet minimal alan 
kullanımının yanı sıra eksiksiz bir banyo deneyimi sunar. (3) DuraStyle küvetleri akrilik veya mobilya kaplama ile isteğe bağlı 
olarak masaj sistemi veya rekabetçi fi yatlı „Jet-Proje“ sistemi ile sunulmaktadır. (4 ve 5) Sağlanan yenilikçi izlenim klozet ve bide 
şekilleri ile devam ediyor: göz alıcı düz kapak/oturak kombinasyonu (yumuşak kapama sistemi opsiyonel); mükemmel bir tuvalet 
alanını tamamlayan Starck duşlu klozet kapağı (SensoWash® DuraStyle); ve, küvetler için yenilikçi çözümler sunan DuraStyle.
(6) DuraStyle Close-coupled klozetin kaldırılması sayesinde kolay temizlenen klozetler. 

Banyo dolapları çeşitli 
versiyonları ile lavabolarla 

uyumlu tüm gereksinimleri 
karşılar.

1

64 5

3

2

RIMLESS
Açık tasarımı ile yenilikçi ve güçlü yıkama sağlayan 
Yıkama kanalsız asma klozet mükemmel ve hijyenik yıkama 
sonuçları sağlar.
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DURASTYLE‘I SEÇMEK İÇİN NEDENLER
+ Sade, ancak muntazam tasarım
+ Matteo Thun & Partners tasarımı
+ Uygun fi yatlı, çok yönlü, her türlü zevke son derece uygun
+ Belirgin köşeli dar küvet kenarı
+ Konforlu küvet derinliği

 SensoWash® sayfa 150     Küvetler ve duş tekneleri s 164   

+ Belirgin bir canlılık sağlayan mobilya çözümleri; açık ve  
   kapalı ön cephelerin bir karışımı
+ Heyecan verici kombinasyonlar: açık ve koyu dekor ahşap   
   tonları
+ Kulpsuz kapaklar ve çekmeceler

badmagazin 113
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ARCHITEC. 
Daire ve kare gibi 
temel mimari 
unsurlar çok çeşitli 
uygulamalar için 
vitrifiye serisi olan
Architec’in
arkasındaki ilham 
kaynağıydı.

Bir tuvaletin hijyeni pratikliğin ve görsel çekiciliğinin sonucudur. Prof. Frank Huster tarafından geliştirilen, Arckitec serisi tasarım 
felsefesiyle uyumludur. Temel mimaride kare ve daire kullanılmış, düz çizgili, modern, ferah tasarım. Kamuya açık mekanlarda 
rahatlıkla kullanılabilir. Seride engelliler için düşünülmüş ürünlerde mevcuttur.

Design by Prof. Frank Huster
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Çok çeşitli biçimlerde muazzam bir etki oluşturan bir tasarım fi kri (1) Lavabo tekerlekli sandalye ile erişilebilir (2) Tezgaha üstten 
geçme gömme lavabo (3) Taşma delikli tezgah altı lavabo (4) Armatür banklı tezgah altı lavabo (5) Taşmasız tezgah altı lavabo 
(6) Tezgah üstü lavabo 45 cm (7) Entegre sabun kutusu olan lavabo (8, 13) Lavabo 50 cm (9) El lavabosu 36 cm (10) Köşe lavabo (11, 
12) Sıradışı diyagonal şekliyle Architec lavabolar cömert bir alan kullanımı yaratır.
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 WonderGliss p. 11      Küvet ve duş tekneleri sayfa 164 

Architec asma klozet Durafi x sistemi ile montajı çok kolay ve tamamen görünmez.
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3

Klasik yıkama kanallı versiyon

1. Hijyenik yıkama jeti
2. Kolay montaj
3. Seramik kaplı sifon kapağı
4. Sifon ve temizlik programları için sensör
5. Solenoit vana su akışını kontrol eder
6. Akıllı sensör
7. Programlanabilen elektronik kumanda birimi
8. Su geçirmez pil ünitesi
9. Kolay temizlenen pisuvar sifonu

Başlangıçta genel alanlar için geliştirilen Architec kendi özünü sergiliyor: „akıllı“ pisuarın klasik yıkama kanallı (1) veya yıkama jetli 
ve kolay temizlenen (2) türleri var. Su girişi ya yukarıdan veya arkadan, ya da programlanabilen elektronik versiyonla sağlanıyor. 
Pisuarın şekli itibarıyla temizliği çok kolay. Kullanıcı için son derece pratik: içteki sifon kartuşu pisuarı sökmeye gerek olmadan ön 
taraftan hızla ve kolayca değiştirilebilir.

Duravit akıllı pisuar. Esnek, hijyenik, konforlu: Architec 
pisuar kamusal ve yarı kamusal alanlarda ideal.
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Architec Dry. Duravit‘in yeni susuz pisuarı, hiçbir şekilde su kullanmadan temizlenerek, çevreye önemli bir katkıda bulunulur. 
Çıkışında bulunan hortum şekilli diyafram sadece içinden idrar geçerken açılır (1) ve tekrar kapanır (2). Otomatik olarak çalışan 
ve kokuları engelleyen bu diyafram hoş kokulu halkası olan çekici bir kapağın arkasında yer almaktadır. Alternatif olarak, pisuarın 
kapaksız modeli de mevcuttur.  Bakımı ise çok kolaydır: güzel kokulu halkada yer alan, doğada parçalanabilen çevreci jel tama-
men bittiğinde, diyaframın değiştirilmesi gerekir.  Bağlama somununun yer aldığı ilgili modülü değiştirmek için ayrı bir anahtar 
kullanılır (3-5).

badmagazin 119
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Küçük ama çekici bir seri olan Bacino özel banyolarda, makyaj odalarında ve otellerde hem modern hem de farklı banyo alanları 
oluşturuyor. Bacino,tmobilya serisiyle ve taş, beton veya cam mozaik gibi diğer konsol malzemeleriyle birleştirilebilir. 2 , 3  
Bacino Serisi çanak lavabolar X-Large banyo mobilyaları, tezgahları, mermer ve cam mozaik tezgahlar ile uyumludur 1 . 

2 3

1

BACINO
Bacino çanak lavabo ile Duravit geçmişten 
bugüne süren bir trend belirledi.

ÇANAK LAVABOLAR - ÖNCEDEN
BİR TREND OLARAK 
GÖRÜLÜRKEN ŞİMDİ İSE 
BANYOLARIN VAZGEÇİLMEZİ.

Duravit çanak lavaboların çok çeşitli formları ve 
varyasyonları bulunur. Çanak lavabolar ahşap, cam veya 
doğal taş gibi bir çok mobilya ve tezgah çeşitlerine ek 
olarak Duravit mobilyaları ile mükemmel bir kombinasyon 
sağlar.

120 badmagazin 

YIKAMA 
ALANI

SCOLA
Scola kariyerine sınıfta başladı. Dairesel 
ve derin havzası ellerinizi yıkamak ve 
seramik çevre depolama alanı ola-
rak kullanmak için geniş bir alan 
sunmaktadır. Krom destek çerçeveli 
versiyonu asma lavaboya şık bir alter-
natiftir.

Ve şimdi de bambaşka bir şey için: geleneksel lavaboyu çıkış noktası olarak alan Sieger Design bu Bagnella lavaboyu yarattı – 
dairesel, basit ve daha şimdiden zamandan bağımsız bir klasik. Konsollu lavabonun biçimi tamamen süssüz ve çepeçevre geçen 
geniş kenar da çarpıcı bir özellik meydana getiriyor. Bagnella her tür konsol ve tezgah üstüyle birlikte kullanılabilir. Lavaboya eşlik 
eden küçük krom halka (küçük resim) zarif bir bağlantı meydana getiriyor ve ayrıca temizliği kolaylaştırıyor.

Duravit washing areas

BAGNELLA
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X-LARGE. 
Muazzam genişlikte 
bir saklama alanı ve 
banyo tasarımı için 
sonsuz olasılıklar - 
hacimli bir görünüm 
vermeksizin. 

İsmi her şeyi anlatıyor: Bol miktarda ilave saklama alanı ve ekstra zarafet sunan X-Large mobilya serisi, sezgisel olarak iyi bir 
zevke sahip olanlar arasında popülerdir. Sezgisel bir zevke sahip olanlar, Duravit‘in şimdi tamamen yeniden yorumladığı X-Large 
serisi ile, artık bu zevklerini daha da fazla geliştirebilir. Fonksiyonel açıdan mükemmel, form bakımından daha da sofi stikedir.  Çok 
çeşitli genişlik, iki farklı derinlik ve sekiz ayrı kaplama sayesinde, şık bireysellik ve maksimum esneklik mümkün hale getirilmiştir. 
Zarif oranları ve seçkin tasarımıyla X-Large, hacimsizlik hissi yaratarak zamanın ruhunu yansıtır.

Design by sieger design

badmagazin 123

16_XLarge_NEW_BM_DTR_ED2.indd   123 22.09.14   14:12



BIRAKIN YER 
KALSIN
X-Large boy dolapların 
saklama hacmi inanılmaz 
büyüklüktedir. Derinliği 
sadece 36 cm olan dolapların 
üç farklı genişlik seçeneği 
mevcuttur. Cam rafl ar 
temizlenmek için kolaylıkla 
çıkarılabilir.

Her şey yerli yerinde. Yeni X-Large koleksiyonu, her büyüklükteki banyo için çok fazla saklama alanı sunuyor. İster duvar rafı (1), 
boy dolabı (2), tezgah (3) ve tekerlekli dolap (4) ister dolap ünitesi ya da orta yükseklikte dolap olsun (sağda) – her şey ekstra 
zarif ve modern bir görünümle sunuluyor. Mobilyanın içindeki akıllı saklama kutuları, eşyalarınızın düzenli kalmasına yardımcı 
oluyor. Çok fazla saklama alanı artı zamansız modern bir tasarım: bu şekilde X-Large, sezgisel olarak iyi bir zevke sahip olan tüm 
pragmatik banyo kullanıcılarının gözünde puan kazanıyor. 

124 badmagazin 
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Nasıl parlayacağını bilen bir banyo:
 Parlak Beyaz X-Large.

X-Large
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ÖZEL ÇÖZÜM
Esnek: 80 ile 200 cm 
arasında değişen genişlik 
ile X-Large tezgahlar,
büyük banyoların 
genişliğini optimal etkiyle 
ortaya çıkarır. Ayrıca, 
oteller ya da küçük 
banyolarda, özel çözüm 
olarak da kullanılabilir. 

PARLAK 
CAPPUCCINO 
(aşağıda ve sağda) 
Şık konfor: Parlak Cappucino 
(lake) kaplamalı X-Large 
mobilya.

(1, 2) Küçük alanlar için iyi fi kirler: X-Large, daha küçük misafi r banyolarında ve otel odalarında bile şaşırtıcı genişlikte saklama 
alanı sunar. İki farklı derinlikteki tezgahlar ve dolap üniteleri (55 ve 48 cm), daha da çok sayıda lavabo seçeneği ile kombinasyon 
için idealdir. Ayrıca, tezgah kesilmemiş olarak, 800 ile 2000 mm arasında değişen çeşitli uzunluklarda da mevcuttur. Böylece artık, 
duvara dayalı ve özel çözümler ile köşe çözümleri sorun değil!

126 badmagazin 
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X-Large
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Çift amaç: hareketli dolap 
ünitesi, banyo eşyalarının 
koyulabileceği dolap alanı ve 
rahatlamak için konforlu bir 
koltuğu bir arada sunar. 

X-Large dolap üniteleri ve tezgahların iki farklı derinliği mev-
cuttur: 55 cm ve dar 48 cm – özellikle küçük banyolar için 

Plan sadece ekstra ferah değil aynı zamanda fazlasıyla çok yönlüdür. İster koyu Kestane (dekor) (üstte) ile özellikle doğal, ister 
Antrasit Meşe (gerçek ahşap kaplama) (altta) ile özellikle zarif olsun, sekiz farklı kaplama maksimum kişiselliği garanti eder. .
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Fırçalanmış Meşe Kaplamalı 
küvet panelleri Vero, Starck 
ve Paiova küvetler için mev-
cuttur.

İÇERİSİNDE 
MÜZİKLE
İsteğe bağlı olarak, ayna 
dolap, yumuşak, net bir 
ses ve surround sesli işitsel 
deneyim sunan, müzik yayını 
yapan entegre bir ses sistemi 
ile de sunulmaktadır. 

Fırçalanmış Meşeden yeni gerçek ahşap kaplama, özellikle doğal bir his sağlar.  Tüm kaplamalar, üzerinde zarif bir ışık şeridi 
X-Large aynalar ve aynalı dolaplar için de mevcuttur.  80 mm‘lik referans genişliğinde olan geniş aynalı dolapta, LED teknolojisi 
(30 lüks aydınlatma, Kelvin ışık rengi 3500) mevcuttur; ışık azaltma özelliği isteğe bağlıdır.  Ayrıca isteğe bağlı olarak, yeni ses 
sistemi bulunan modeli de mevcuttur

X-Large
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Doğal Ceviz kaplama X-Large banyo serisi küvet 
paneli ile birlikte: burada gösterilen Vero küvet

130 badmagazin 
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Son derece düz tezgahlarla (12 + 12 mm), en alt panel yüzme etkisini güçlendirmek üzere geriye doğru yerleştirilir. Panel ile gövde 
arasındaki boşluk sayesinde, dolap üniteleri de çok hafi f görünür ve bu etki dar, şık alüminyum kulplarla daha da vurgulanır. Açık 
ve kapalı ön cepheler, daha da fazla hafi fl ik ve şeffafl ığı garanti eder. 

DOĞAL CEVİZ
Yeni Doğal Ceviz (dekor) 
kaplama, doğal, otantik 
bir his ile konfor duygusu 
yaratır.

 Küvetler ve duş tekneleri s 238        

X-LARGE‘I SEÇMEK İÇİN NEDENLER
+ Sieger tasarım tarafından güncellenmiş ve kapsamlı banyo  
  mobilyası planı
+ Son derece düz tezgah tasarımı
+ Esnek ve modüler

+ Büyük ve küçük banyolar için değişik boyutlarda çözümler
+ İki farklı derinlikle sunulan tezgahlar ve dolap üniteleri  
   (55 ve 48 cm)

X-Large
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Modern yaşamın bizden beklentileri arttıkça, doğal olarak biz de karşılığında daha fazla şey istiyoruz. Bu istekler banyolara da 
uzanıyor. Çekicilik davetkarlık ve işlevsellik gibi beklentiler ortaya çıkıyor. Ketho işte bu gelişmeyi hesaba katıyor. Christian Werner 
tasarımı olan bu yeni banyo mobilyası serisi net biçimlerle, iyi planlanmış işlevsellikle ve konforlu kaliteyle karakterize ediyor. 
Ayrıca karakteristik, ergonomik tutamaklar tüm seride kullanılmaktadır ve Ketho’ya asıl orijinalliğini kazandırır. Serinin sadeleşmiş 
görünümü bütün modern banyo ortamlarına uyacak kadar esnektir. Parasının karşılığını veren Ketho ilk müşteriler için en ideal 
seri olmuştur.

Design by Christian Werner
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Ketho‘nun aynalarında en uygun ve parlamayan 
aydınlatmayı sağlamak için yatay bir şerit ışık vardır. 
Beş ayrı ebat seçeğinden sadece bir tanesinde 
aydınlatma yoktur.
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Ketho
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Ketho

Her şey yerli yerinde: Burada bazalt mat renkte gösterilen Ketho aynalı dolap (1), banyo eşyaları için son derece geniş bir iç mekan 
sunar. Işıklar yan kısımlara dikey olarak yerleştirilmiştir. Dört farklı genişlikte (65, 80, 100 ve 120 cm) bir, iki ya da üç kapılı ve 
isteğe bağlı olarak kulplu seçenekleri mevcuttur. Dolap üniteleriyle, pratik ek saklama alanı sağlanmıştır; burada D-Code (2) eta-
jerli lavabo ve hareketli dolap ünitesi ile gösterilmektedir (3).

BOY DOLABI: 
SAKLAMA ALANI 
HARİKASI
Boy dolabının - burada grafi t 
mat rengiyle gösterilmiştir - 
üç farklı yükseklik seçeneği 
mevcuttur. (88, 132, 180 cm).

1800

1320

880
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(1 - 3) Sadece lavabo ve tuvaletten oluşan alanlarda bile davetkar ve rahat: Ketho dolap üniteleri – burada beyaz mat renkte –, 
Darling New, Vero ve Starck 3 serilerindeki lavabolarla birlikte kullanılabilir. Bir mobilya tipi, çok sayıda olasılık: dolap ünite-
sine üstten takılabilen tezgah üstü ve konsollu lavabolar (4,6), bol miktarda saklama alanı ile çok çeşitli kombinasyonlara izin 
verir. Lavabo, mobilyanın içine alttan yerleştirildiğinde (5), seramikten ahşap yüzeye geçiş hem kusursuzluk hissi ve görünümü 
sağlamakta hem de temizliği özellikle kolaylaştırmaktadır.

138 badmagazin 
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KETHO‘YU SEÇMEK İÇİN NEDENLER
+ Rakipsiz bir fi yata üst sınıf mobilya tasarımı
+ Trendlere uygun ergonomik alüminyum kulp
+ Birçok farklı kombinasyon
+ Hoş görünümlü mat mobilya kaplamaları

 Küvetler ve duş tekneleri sayfa 164     Mobilya kaplamalarına genel birbakış s. 238‘dan itibaren       

Karakteristik Ketho kulpları, sadece etkileyici bir işçilik ve rahat bir dokunma hissi vermekle kalmaz, ayrıca görsel bir etki de 
yaratır: yatay ve dikey çizgiler, mobilyanın uzunluğunu vurgulayarak mobilyanın daha zarif ve modern görünmesini sağlar. Ketho, 
Starck 3, Darling New ve Vero serilerindeki mobilya lavaboları ile birlikte kullanmak için idealdir. Boy dolabının üç farklı yükseklik 
seçeneği mevcuttur (80, 132, 180 cm).

Ketho
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1930 SERİSİ. 
Aşikar bir şekilde 
nostaljik; ebediyen 
modern: sekizgen 
tasarımı sayesinde 
1930 Serisi, bir 
banyo klasiğidir.

Altın Çağda tasarlanan ve 1930‘da ilk defa halka tanıtılan bu klasik olmasa, Duravit ürün grubu eksik kalır. Zaman içinde, bugün 
bildiğimiz eksiksiz koleksiyonu yaratmak üzere, 1930 Serisine çok sayıda cazibeli parça eklenmiştir.
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 WonderGliss p. 11      Küvetler ve duş tekneleri s 164    

(1) Görünümü istikrarlı şekilde ne kadar klasik olursa olsun, 1930 Serisi, asma bide ve klozetlerinde görüldüğü üzere, en son 
teknolojinin somut bir örneğidir. (2) Yerden bide ve klozet versiyonundaki seramik rezervuar, 6 litrelik hacim ve çift kademeli sifon 
sistemi ile sunulmaktadır. (sol) Lavabo şekli, kenarları aşağıya doğru incelen tipik sekizgendir.

1930 SERİSİNİ SEÇMEK İÇİN NEDENLER
+ Sadece tuvalet ve lavabodan oluşan alanlar ile banyolara uygun klasik
+ Ebedi tasarım 
+ Modern, klasik ve zarif banyolarla uyumlu

NOSTALJİK
Karakteristik sekizgen 
tasarımı ile 1930 Serisinden 
lavabo.

1 2

1930 Series
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BATHROOM_FOSTER. 
Birinci sınıf bir 
mimar ve tasarımcı 
bir banyo grubu 
tasarladığında, 
gerçekten özel bir şey 
beklemek normaldir – 
aynı Foster gibi.

Tasarım mı, mimari mi? Ne olursa olsun, o gerçek bir Foster. Tüm eserleri gibi sansasyonel: Londra’daki Stansted Havalimanı 
ve Hong Kong’daki Chek Lap Kok Havalimanı, Hongkong and Shanghai Bank ve Almanya’daki yeni Reichstag. Mimar ve 
tasarımcı Norman Foster, bir kez daha kendini aştı; sınırları zorlayan ve banyo kavramını yeniden tanımlayan bir banyo yarattı. 
Bathroom_Foster. Duravit’ten.

Design by Norman Foster
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CARO. 
Saflık bir deneyim 
haline geldiğinde: 
indirgenmiş şekiller 
ve fark yaratan bir 
fırça hareketi, Caro 
vitfiriye grubunu 
zarif banyolar için 
ideal kılar.

Bir tecrübenin nitelikten çok nicelik açısından ölçüldüğü; “daha fazlaya, daha hızlıya, daha parlağa, daha yüksek sese” ulaşma 
isteğinin hakim olduğu günümüzde, saf duruluğun kuvvetiyle başarıya ulaşan bir tasarım fi krine tanıklık etmek hoştur. İlhamını 
suyun hareketinden ve renginden alan Caro, gereksinimler bakımından fuzuli olan her şeyden kararlı şekilde uzak durur. Ölçülü bir 
yaklaşım, kapsamlı sonuçlar sağlıyor. Lavabo çanağı sadece gereken büyüklükte olduğu için, lavabo tezgahı olabildiğince büyüktür.

Design by Phoenix Design 
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(solda) Gömme lavaboyla da uyumlu: çevresindeki geniş bir alan bulunan küçük lavabo. (1) Lavabolar 60 cm, 70 cm ve 90 cm 
genişlikte modelleri mevcuttur, kolon ayak veya yarım kolon ayak versiyonları ile (2) Asma bide ve klozetler; klozetlerde su tasar-
rufu sağlayan  6 litrelik teknoloji bulunur. (3) Misafi r banyosu ve sadece lavabo ile tuvaletin bulunduğu alanlar için idealdir: yarım
ayaklı küçük lavabonun ince boyutları sayesinde, tüm mevcut alan, kompaktlığına bakılmaksızın kullanılır. (4) Vitrifi ye rezervuarlı 
ve dahili plastik depolu yerden klozetler, özellikle sessizdir ve neredeyse hiç buğu yapmaz. Özellikle daha sıcak iklimli bölgeler için
ideal bir çözümdür.

1 2 3 4
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Sofi stike teknolojisi ile tüm klozet kapağı 
elektroniği ve bağlantıları vitrifi yenin içine 
gizlenmiştir. Bu özellik kolay ve çabasız 
bir montaj sağlar.
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SENSOWASH.®

SensoWash® 
elektronik klozet 
kapağı. Temiz ve 
ferah bir his.

Hiçbir şey su ile temizlenmek kadar kapsamlı, hijyenik, doğal ve ferahlatıcı olamaz. Ayrıca klozeti kullandıktan sonra:
İşte bu yüzden Duravit elektronik klozet kapakları dünyasında öncü bir yenilik geliştirdi: konforu, yaşam kalitesini ve modern klozet 
hijyenini yeniden tanımlayan, ve bunların hepsini uzaktan kumanda ile işleten SensoWash® Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? 
www.duravit.com.trı

Design by Philippe Starck
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Probox ile çifte güvenlik. EN 1717 normatifl erine uygunluk 
musluk suyuna bulaşmadan korunma için Duravit çift tarafl ı 
bir güvenlik sistemi geliştirmiştir. Öncelikle klozet iki adet 
gömme geri akışı engelleyi desteğe sahiptir. İkinci olarak 
Duravit Probox adında ek bir güvenlik aygıtı sağlar. Probox 
oturağın dışına takılır. Bu şekilde Duravit tüm olası tehlikelere 
karşı  gerekli güvenlik önlemini almıştır.

SensoWash elektronik klozet kapağını geliştirirken Starck, tasarıma sıkıca odaklanmıştır. İnce detayları ve zamansız tasarımıyla 
modern bir karakterize tasarım sunar.Ekstra ince tasarımı zamansız modernliğini vurgularken vitrifi ye ve kapak zarif ve şık bir 
harmoni içindedir. SensoWash Starck Durastyle (1), Happy D.2 (2), Starck 2 (3,4), Starck 3 (5,6) veya Darling New (7) serileri ile 
uyumludur.

1 2 3 4 5 6 7
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 The SensoWash® elektronik klozet kapağı zarif 
bir temizlik sunar. Yeni: gizlenmiş bağlantılar.
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Sıcak oturağından kızılötesi uzaktan kumandasına SensoWash göründüğü kadar iyi ve konforlu. Bide (1), Konfor (2) Bayan 
versiyonu (3) Ilık hava kurutucu (4), 2 kullanıcı için profi l yedekleme - maksimum konfor ve üst düzey kullanım kolaylığı sunar.

1 2 3 4
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TONU SİZ
BELİRLEYİN..

Herkes resim yapabilir ancak sanat eseri yaratmak için birbiriyle ilişkili birkaç renk tonuyla hem zevkli hem de çeşitli bir 
bütünlük üretmek gerekir.  Bir sonraki sayfa, beyaz, doğal, antrasit ve siyah gibi „renksiz“ tonlarla yapılabilen çeşitli
varyasyonlara yönelik bir örnektir. Belki de bu örnekler, yeni banyonuzun tasarımı için size ilham vermeye yardımcı olur...
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HEPSİ 
BEYAZ
Tamamen bembeyaz ve havada bir gram soğukluk yok: 
Vero banyolar, tüm renklerin en safını vitrine çıkarıyor. 
Işıkla dolan banyo, samimi ve davetkar bir atmosfer 
yaratıyor. Banyo mobilyası, beyaz, parlak kaplama ile 
gerçekten ihtişamlı bir görünüm yaratırken, yumuşak 
detaylar, mat mobilya yüzeyleriyle kombinasyonu 
pekiştiriyor.

2 3

1

4

1  Parlak ve matın kombinasyonu: Mat beyaz renkteki Ketho banyo mobilyası serisi, Vero vitfi riye serisi ile birlikte. Açık gri 
duvarlar, beyaz kaplamalı duvar rafl arı. Ketho banyo mobilyaları serisiyle ilgili daha fazla bilgiyi 132. sayfada bulabilirsiniz.
2  Vero asma tuvalet ve asma bide; seriyle ilgili daha fazla bilgi 60. sayfadan itibaren. 3  Vero etajerli lavabo, parlak beyaz 
X-Large mobilyasıyla beraber. X-Large serisi ile ilgili daha fazla bilgiyi 122. sayfadan itibaren bulabilirsiniz. 4  Parlak beyaz 
(lake) Delos tezgah ve Vero serisinden ikili etajerli lavabo.
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2 3

1  1 Vero krom tezgahlı etajerli lavabo ile. 2  Kireçli meşe Fogo ve iki Vero lavabo ile yıkama alanı çözümü. Fogo ile ilgili daha 
fazla bilgiyi 52. sayfadan itibaren bulabilirsiniz. 3  Vero asma tuvalet ve asma bide, beyaz renkte (alpin). 4  Lavabo ve ayna Ketho 
mat bazalt, her ikisi de 1000 mm, Vero lavabo donanımı ile bir arada. Güzel kontrast: orta gri duvarlar.

DOĞAL 
OLARAK

Saf asla sıkıcı değil: Bu Vero banyo, beyaz 
ve açık gri tonları, uyumlu bir bütün 
oluşturacak şekilde ustaca birleştirir. 
Bilhassa sıcak ve rahat olan mobilya 
yüzeyleri meşedir. Banyonuzda daha serin 
bir dokunuş istiyorsanız, mat bazalt yüzeyi 
seçin. Her iki durumda da, keyif alacağınız 
şık ve modern bir banyonuz olacak.
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GRİ 
BÖLGE 
Son derece estetik gri bölge: Zarif antra-
sit tonları belki de göze çarpmadığı 
için modası eskimiyor. Mat alüminyum 
kulplarıyla geliştirilen antrasit banyo 
mobilyaları banyonuz için optik bir gün-
cellemedir. Beyaz vitrifi ye ve açık gri 
yüzeyler etkili bir biçimde kanıtlanmış 
kombinasyonlar yaratmaktadır

1

2

1  Mat grafi t Ketho ile asimetrik yıkama alanı. Güzel zıtlık: Beyaz Vero lavabo (alpin), orta gri duvarlarla beraber, yerler füme meşe.  
2  Happy D.2 mobilya lavabo 800 mm, uyumlu dolap ünitesi ve keten görünümlü kaplamalı (dekor) orta yükseklikte dolap.
3  3 farklı boyda Vero mobilyalı lavabo, 1250 mm, 1050 mm ve 850 mm.

3
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Beyaz her zaman çözüm olmayabilir. Trend araştırmacıları 
siyahın bu on yılın rengi olacağını öngörüyor. Şaşırmamak gerek: 
Parlak siyah Vero’nun asil, büyüleyici ve oldukça modern bir 
görünümü var – ve antrasit meşe tabanlar ve krom konsollarla 
harikulade uyum sağlıyor. Bütün bunlar da istisnai – ve zamandan 
bağımsız olarak – modern bir banyo ortaya çıkarıyor.  

2

1

Siyah 
Siyahtır
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3 4

6

5

1  Yeni boyutlarıyla 1 Vero lavabo: 1200 mm genişlik ve krom tezgah. 2  2 Meşe antrasit renkli X-Large banyo mobilyası serisi. 
3  Bir ya da iki yıkama alanlı Vero lavabo. 4  Orijinal misafi r tuvaleti: orta gri ile sıcak meşe tonuyla karışmış materyal ve parlak 
siyah Vero. 5  Mat grafi t Ketho, parlak siyah Vero seramik ile beraber. 6  Vero serisinden klozet ve bide kombinasyonları.
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Mutfak eviyelerimiz hakkında 
daha fazla bilgi için, lütfen 
ücretsiz temin edebileceğiniz 
ve ayrıca www.duravit.com/
cucina adresindeki servis ala-
nından bilgisayarınıza indirebi-
leceğiniz Cucina broşürüne bir 
göz atın. 
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Starck K Vero Kiora

DURAVIT CUCINA. 
Duravit mutfak 
eviyeleri. Çarpıcı. 
Çok işlevli. 

Duravit Cucina. Mutfak için seramik. Mutfak, Duravit için çok tanıdık bir alan. 1817 gibi çok eski bir yılda çanak çömlek imal etmeye 
başladı. Cucina seramik mutfak eviyeleri serileriyle beraber, Duravit dönüp dolaşıp aynı noktaya geldi ve mutfağa biçim, işlev ve 
dayanıklılığın başarılı bir birleşimini getiriyor. Tanınmış tasarımcıların çalışmaları. Yeni, patentli ve oldukça sağlam DuraCeram® 
seramik kitleyle dikkatle imal ediliyor. Birçok faydalı özelliği var. Ve kaliteli müşterilerin Duravit’ten beklediği her şeyi sunuyor. Daha 
fazlasını öğrenmek ister misiniz? Detaylı bilgileri kaliteli mutfak perakende ticaretinden veya www.duravit.com/cucina sitesinden 
alabilirsiniz. 
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Kulağa basmakalıp gelebilir ancak, mümkün olan her anda tamamen rahat ve dinlenmiş hissetmenizi istiyoruz - ve buna ulaşmak 
için, halka açık bir spa bulmak zorunda kalmızı istemiyoruz. Aksine, evinizde, kendi banyonuzda rahatlamanın ve konforun keyfi ni 
çıkarmanızı arzu ediyoruz. İşte bu nedenle Duravit, ne işlev ne de form anlamında, istenebilecek başka hiçbir şey bırakmayan 
küvetler ve wellness sistemleri geliştirdi. Tüm Duravit koleksiyonları gibi, küvetler ve wellness ürünleri de, kaliteli malzemeleri, 
işçiliği ve işlevsel incelikleri bir araya getirirken, iyi tasarımla ilgili içsel ve sezgisel hislerimize örnek teşkil eder. 
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BAĞIMSIZ  
KÜVETLER

Sayfa 186‘dan itibaren

DUVARA TAM 
DAYALI 
KÜVETLER

Sayfa 172‘dan itibaren

Kendinden ayaklı  bağımsız küvetler. Banyonun merkezinde dikkatleri üzerine çekiyor: Duravit‘in kendinden ayaklı küvetleri, geniş 
alanlı her yerde kendini gösteriyor. (1) DuraStyle 140 x 80 cm, (2) PuraVida 200 x 100 cm, (3) Starck 180 x80 cm, (4) Esplanade 
191 x 104 cm, (5) Starck 190 x 90 cm, (6) 2nd fl oor 170 x 75 cm, (7) Happy D.2 180 x 80 cm. Duvara tam dayalı küvetler. Bir duvara 
yakışacak belki de en güzel seçenek: Duravit duvara tam dayalı küvet, birçok farklı şekilde, kaplamayla ve versiyonda mevcuttur. 
(8) Vero 180 x 80 cm, (9) Starck 170 x 75 cm, (10) Starck 200 x 100 cm, (11) Darling New 190 x 90 cm, (12) 2nd fl oor 190 x 90 
cm, (13) Happy D.2 180 x 80 cm, (14) Esplanade 210 x 90 cm.

1 2 3

4 65 7

12 13 1411

8 9 10
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GÖMME 
KÜVETLER 

Sayfa 178‘dan itibaren

KÖŞE 
KÜVETLER 

Sayfa 181‘dan itibaren

28

Gömme küvetler. Küvetleri biz tasarlarız, ince ayarları siz yaparsınız: Duravit‘ten çekici bir gömme banyo, tüm yaratıcı iç tasarım 
fi kirleri için mantıklı seçimdir. (15) Starck 190 x 90 cm, (16) DuraStyle 17 0 x 75 cm, (17) Daro 170 x 70 cm, (18) 2nd fl oor 170 x 
75 cm, (19) Darling New 170 x 70 cm, (20) PuraVida 200 x 100 cm, (21) Happy D.2 180 x 80 cm. Köşe Küvetler
Duravit köşe küvetleri banyodaki alandan maksimum şekilde faydalanır. (22) 2x3 190 x 90 cm, (23) Darling New 141 x 141 cm, 
(24) Esplanade 190 x 90 cm, (25) Paiova 180 x 140 cm, (26) Darling New 190 x 90 cm, (27) Paiova 170 x 100 cm, (28) Paiova 170 
x 130 cm.

15 16 17

19 20 2118

26 2725

22 23 24

28

badmagazin 167

Bathtubs



Happy D.2 küvet, akrilik panelli, 
180 x 80 cm ve isteğe bağlı boyun 
dayama bölümü.
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Sadece göze hoş görünmez: panelli, minimalist Starck, 180 x 80 cm, banyoya yeni bir safl ık katar.  Yüksek kaliteli sıhhi akrilikten 
üretilen tüm Duravit küvetleri gibi, sıcak yüzeyine dokunulduğunda hoş bir his verir ve girdiğiniz andan itibaren bir rahatlama 
hissi yaratır.
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Bluetooth ile ses sistemi

Yeni bir ses modülü tüm 
Duravit küvetleri için melodik 
bir seçenektir. MP3 çalar, cep 
telefonları vb. ile bağlantı 
kurmak için Bluetooth 
özelliğini kullanır. Daha fazla 
bilgi sayfa 195‘te.

(1) Akrilik panelli, iki kişilik kendinden ayaklı Starck küvet, 190 x 90 cm. Esnek optik ve özellikler. (2) 191 x 104 cm‘lik son 
derece cömert boyutlarıyla Esplanade küvet, gerçekten krallara layık bir banyo deneyimi vaat eder. Burada sıcak meşe paneli 
ile gösterilmiştir (gerçek ahşap kaplama). Banyo yapmak, isteğe bağlı yumuşak boyun dayama yeri sayesinde özellikle rahat. (3) 
Akrilik panelli, kendinden ayaklı PuraVida küvet; 200 x 100 cm. (4) 2nd fl oor ürün grubundaki küvet, 170 x 70 cm‘lik modelden iki 
kişilik 200 x 100 cm‘ye kadar, farklı boyutlarda mevcuttur; burada abanoz kaplama ile gösterilmiştir.

1

2

3
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BAĞIMSIZ KÜVETLER

Kendinden ayaklı Durastyle küvet, kompakt dış ölçülerine (140 x 80 cm) rağmen bol miktarda banyo keyfi  vaat eder; burada Koyu 
Kestane renginde gösterilmiştir.  Diğer küvet çeşitleri için, lütfen sayfa 185‘e bakınız.
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Koordineli lüks.  Paiova Monolith ile, küvetin çarpıcı iç kısmı, genel üçgen formunun bir parçasıdır. Bu sayede, minimum su 
kullanımı ve maksimum banyo keyfi  sağlayan ilave bir alan yaratır.  İsteğe bağlı baş dayama bölümü sayesinde ekstra rahattır.
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Modanın kalıcı gözdesi beyaz: Duravit şimdi sıhhi akrilikten üretilmiş panelli küvet modelleri sunuyor – parlak kar beyazı, zarif 
ve çekici.  Vero (üstte), 2nd floor, dikdörtgen Starck küvet, Paiova, DuraStyle ve Darling New serilerinde mevcuttur.

Vero küvet 180 x 80 cm, 
akrilik panelli.
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Akrilik panelli 
Darling New küvet, 
180 x 80 cm.
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Saf geometri içinde banyo 
yapmak. Tüm Happy D.2 serisi 
genelindeki ince, yuvarlatılmış 
köşeler, seriye örnek teşkil eden 
farklı bir tasarım sunuyor. 
Burada, kalıplanmış akrilik 
panelli, duvara tam dayalı 
banyo, 180 x 80 cm (1).

(2,3) PuraVida küvetin karakteristik girintisi (180 x 80 cm), alüminyumda akrilik panelli ya da hafi fçe parıldayan LED aydınlatma 
ile birlikte sunulmaktadır. (4) Beraber banyo yapmak eğlenceli ve gerçekten konforlu olabilir. Starck küvet, 200 x 100 cm, iki 
eğimli sırt dayama bölümü ve Amerikan Kestane ağacından (gerçek ahşap kaplama) küvet panelli. Darling New küvetleri, çekici 
ve etkili bir wellness deneyimi sunar: burada davetkar Pine Silver ahşap paneli (6) ve akrilik panel versiyonları ile (5 ve solda) 
gösterilmektedir. (7) Serideki diğer ürünler gibi, Vero duvara tam dayalı küvetlerin dikdörtgen şekli göz alan bir tasarım özelliğidir.  
170 x 70 cm‘den 190 x 90 cm‘ye kadar dört farklı boyu vardır.

2
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DuraStyle, küvetler için de yenilikçi çözümler sunar.  Arka kenarın karakteristik eğimi, küvete daha kolay girmek için bir tutamak 
görevi görürken, küvetin görsel çekiciliğine de katkıda bulunur. Yükseltilmiş kenar, banyo aksesuarlarınızı koyabilmeniz için pratik 
bir alan yaratır. (üst) (4+5) DuraStyle küvetleri akrilik veya mobilya kaplama ile isteğe bağlı olarak masaj sistemi veya rekabetçi 
fi yatlı „Jet-Proje“ sistemi ile sunulmaktadır
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(1) Olağanüstü farklı. Starck küvetlerinin modifi kasyon ve modernleştirilme sürecine, detaylara yönelik sezgisel bir his de dahil 
edilmiştir. Küvetlerin olağanüstü detayı (2), göze çarpan, rahat bir boyun dayama yerine açılan eğimli sırt dayama yeridir. Burada,
form ve kullanışlılık bir araya gelerek, gerçekten cazip bir sonuç ortaya çıkarmıştır. (3) İsteğe bağlı boyun dayama yeri
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Yüksek kenarlı yüzeye 
monte ve gömme 
versiyonlarıyla PuraVida 
küvet; boyutlar 200 x 100 
cm, sağda.
Ayrıca kendinden ayaklı 
ve duvara tam dayalı 
küvet ile köşe montajı 
versiyonu da mevcuttur. 

(1) PuraVida küvet, gömme versiyonu, 200 x 100 cm. (2) Daro, gömme versiyonu, burada iki kişilik versiyonu gösterilmiştir, 
180 x 80 cm. (3) Happy D.2 gömme küvet, 2 sırt dayama yeri ile, 180 x 80 cm. (4) 2nd fl oor haklı nedenlerle, geniş ve çok çeşitli 
bir ürün grubu olarak kabul edilir. Ayrıca burada 170 x 75 boyu gösterilen ve taş döşemeyle birleştirilen gömme küvetlerin çok 
farklı çeşitleri bulunmaktadır.  Tüm Duravit gömme küvetleri gibi, entegre hidromasaj sistemli olarak da mevcuttur.

3
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Bluetooth ile Ses  

Starck serisinden dikdörtgen şeklinde gömme küvetler. Düz çizgili, minimalist, temele indirgenmiş - hepsi de banyo yapana mak-
simum keyfi  vermek için. (üstte) 30°‘lik açıyla ergonomik eğimli sırt dayama bölümü bulunan tek kişilik küvet; burada isteğe bağlı 
baş dayama bölümü ile. 180 x 80 cm ölçüleriyle iki kişilik Starck modeli, eğimli iki sırt dayama yeri sayesinde mükemmel bir konfor 
sunar ve şaşırtıcı derece az su gerektirir. 

Yeni bir ses modülü tüm Duravit küvetleri 
için melodik bir seçenektir.
MP3 çalar, cep telefonları vb. ile bağlantı 
kurmak için Bluetooth özelliğini kullanır. 
Daha fazla bilgi sayfa 195‘te.
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İçine girin ve kendinizi iyi hissedin. Darling New köşe küvet, 
141 x 141 cm, her köşeye sığar ve ayrıca geniş çevrelidir 
(üstte).

(1) Dışı: altıgen. İçi: oval. En önemlisi: son derece rahat. Alanın optimal düzeyde kullanılması sayesinde – minimal küvet çevresi, 
maksimum küvet içi – 2x3 köşe banyo size geniş bir alan sağlar: Bir kişinin dinlenmesi ve daha fazlasının suyla oynarak eğlenmesi 
için.  Aileler ya da daha büyük bir küvette uzanmak isteyenler için ideal, tüm Duravit küvetler gibi, 2x3 modeli entegre hidromasaj 
sistemi ile de mevcuttur. (2) Esplanade serisinden akrilik panelli köşe küvet, 190 x 90 cm, burada sağ köşe versiyonu gösterilmiştir.
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Duravit aslında bu tasarım özelliğini Sundeck ve Blue Moon küvetler için geliştirmişti: bu yaratıcı kapaklarla, küvet çok kısa bir 
sürede rahat bir dinlenme platformuna dönüştürülebilir. Bu, kapakları artık ayrı olarak da satmak için yeterli bir neden. Tek tek 
birlikte kullanılabilen parçalar sayesinde, artık herhangi bir küveti pratik bir depolama alanına, koltuğa, değiştirme örtüsüne ya 
da dinlenme platformuna dönüştürmek mümkün.

Kapaklar ikili beyaz ya 
da antrasit renkte ve 
duş hortumu için yan 
açıklık olan ve olmayan 
versiyonları ile mevcut-
tur.
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Starck hidromasajlı küvet çalışırken; küvetin kenarındaki uzaktan 
kumandayla idare edilir. Duravit küvetlere beş farklı hidromasaj 
sistemi takılabilir.
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Hareketli, kullanımı kolay, basit: Duravit küvetlerde-
ki tüm renkli ışıkları çalıştırmak için uzaktan kumanda 
kullanılabilir. Grafi k, anlaşılabilir tasarımı sayesinde, 
kumandanın kullanımı, televizyon kumandası kadar 
kolaydır.

Sundeck küvet, 
190 x 90cm, katlanan 
dinlenme platformu ve 
Amerikan Ceviz ağacı 
(gerçek ahşap kaplama) 
küvet panelli.

Duravit hidromasajlı küvetlerde, sadece köpüklü banyo yapma keyfi ni değil, ayrıca banyo sonrasında hissedeceğiniz faydalı etkileri 
de tecrübe edersiniz: hava kabarcıkları dolaşımı teşvik eder ve su masajı kan akışını hızlandırır. Daha hafi f ve dertsiz hissedersiniz, 
kas ağrıları ve gerginlik ortadan kayboluverir. (1) Darling New küvetleri, çekici ve etkili bir wellness sunar: isteğe olarak, küvet 
kenarının altında, yumuşak, beyaz atmosferik bir LED ışığı parlar. (2) Paiova hidromasajlı küvet, açık meşe küvet panelli (gerçek 
ahşap kaplama), 170 x 130 cm.

1

2
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Renklerin insan psikolojisi üzerindeki olumlu etkisi, tıbbi olarak kanıtlanmıştır ve ışık, terapi amaçlı olarak başarılı şekilde 
kullanılmaktadır. Renkli ışıklar dinlenmek ve wellbeing‘i arttırmak için evde, kişinin kendi banyosunda da kullanılabilir. Renkli 
entegre ışıkların yer aldığı Duravit küvetler ve küvetin kenarlarına yerleştirilmiş LED ışıklar, huzurlu, rahatlatıcı bir atmosfer 
yaratır. Renk tonları tek tek seçilebilir ya da düzenli aralıklarla yavaşça değişmek üzere ayarlanabilir.  Beş değişik programdan 
birini seçin.

Darling New küvetleri, 
çekici ve etkili well-
ness deneyimi sunar: 
yumuşak, beyaz atmos-
ferik LED ışık, küvet 
kenarının altından parlar. 
Neredeyse tüm Duravit 
küvetlerinde olduğu gibi, 
yeni Darling New küvetin 
hidromasajlı sistemin ve 
küvette renkli ışıkların 
yer aldığı modelleri de 
mevcuttur.
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DURAVIT SES SİSTEMLİ 
KÜVETLER VE MASAJLI 
KÜVETLER - FAYDALAR

+ Tüm küvet tek bir ses kaynağı haline gelir
- Ses sistemi küveti sallar
- Müzik gerçekten keyifl i bir deneyimdir

+ Bluetooth aracılığıyla iletim
- Herhangi bir Bluetooth-uyumlu cihazla kullanılabilir 
(A2DP-profi li ile)
- Ses düzeyi/şarkılar cihazdan kontrol edilebilirt

+ Optimal ses
- Hem suyun üstünde hem de altında müzik deneyimi
- Su olmadan da müziğin keyfi ni çıkarma

+ Düz küvetler ve masajlı küvetler için
- Tüm düz küvetler ve masajlı küvetler için mevcuttur

+ Görünmez teknoloji
- Ses sistemi küvetin altına takılır

+ Kolay montaj
- Sadece bir kablo bağlantısı ve elektrik prizi gereklidir

+ Çıkış
- 2 x 30 W

Bluetooth ile Ses 

Yeni bir ses modülü tüm Duravit küvetler için melodik bir seçenektir: Hem MP3 çalar, cep telefonları vb. ile bağlantı kurma hem de 
şarkı seçme ve ses düzeyini ayarlama için Bluetooth kullanır.  Yapıya eklenmiş üç ses dönüştürücü, akrilik küvetinizi sallar ve suyun 
hem altında hem de üstünde, müzik ve sesin keyfi ni en üst düzeyde çıkarmanızı sağlar.  A2DP profi lli her türlü Bluetooth uyumlu 
müzik çalardan, ses düzeyini kontrol edebilir ve şarkı seçebilirsiniz. Teknoloji tamamen küvetin arkasına gizlenmiştir, böylece küvet 
kenarında hiçbir kontrol gözükmez. Modül, elbette suyla ya da susuz olarak çalıştırılabilir 
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1. Taban jetleri 2. Jet
4. Halojen Spot Lamba

Kontrol Ünitesi

3. Dönebilen jetler3. Dönebilen jetler

1 2 3

4

5

Combi L kontrol 
ünitesi

Combi E kontrol 
ünitesi

Hava masajı Jet masajı Sırt masajıAyak masajı Renkli 
aydınlatma

Combi P kontrol 
ünitesi

(1) Taban jetleri: önceden ısıtılmış hava kabarcıkları tüm vücudu sararak dolaşımı canlandırır ve sinir sistemini rahatlatır. (2) Jetler: 
su ile hava karışımı sırta, baldırlara ve kalçaya nazikçe masaj uygular. Kabarcıklar, cildin altındaki dokuyu uyararak kas ağrıları ve 
gerginlik bakımından rahatlama sağlar. (3) Dönebilen jetler: döner su-ve-hava masaj jetleri dolaşımı canlandırmak, kas işlevlerini 
artırmak ve organizmayı güçlendirmek için omuzlara, bel bölgesine ve ayaklara nazikçe masaj uygular. (4) Halojen spot lamba: bu 
daha da hoş bir banyo ortamı yaratır. (5) Renkli ışıklandırma: Beyaz ışık, belirli renkler ve renkli ışık programının tümü doğrudan 
seçilebilir.
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SesIşık UV hijyen yönetimi Sıcaklık Sıcaklık L

Hava sistemi. Küvetin tabanına yerleştirilmiş 12 hava jetinden çıkan önceden ısıtılmış hava, 
tüm vücudun etrafında zarif kabarcıklar oluşturur. Hava Sistemi ilave ses ve/veya LED renkli 
ışık modülü eklenerek isteğe bağlı olarak geliştirilebilir: Hem MP3 çalar, cep telefonları vb. 
ile bağlantı kurmak hem de şarkı seçmek ve ses düzeyini ayarlamak için Bluetooth kullanır.

Jet sistemi. Yan duvara yerleştirilmiş altı su-hava jeti yararlı bir masaj etkisi yaratır. Masaj 
jetinin yoğunluğu, küvetin kenarındaki hava kontrol ünitesi ile ayarlanır.  Jet Sistemi, ilave 
renkli LED ışık ve ses modülü eklenerek tek başına genişletilebilir. 

Combi-Sistem P. Hava-ve-jet sisteminin olumlu etkisi, Combi-Sistem P‘de bir araya 
getirilmiştir. Ayrıca, Combi-System P‘ye dört adet dönebilen sırt masajı jeti eklenmiştir. 
Küvetin kenarına takılmış iki pnömatik düğme ve bir hava kontrol ünitesi ile çalıştırılır. 
Combi-Sistem P, ilave renkli LED ışık ve ses modülü eklenerek tek başına genişletilebilir.

Combi-Sistem E‘nin elektronik kontrol ünitesi özel bir rahatlık sunar.
Standart olarak bulunan hava ve jet sistemleri, beyaz LED ışık ve sırt ile ayak masaj jetleri 
kompakt kontrol ünitesinden kolay ve rahat bir şekilde çalıştırılır.
Combi-Sistem E, ilave sıcaklık, renkli LED ışık ve ses modülü ile UV hijyen yönetimi eklenerek 
tek başına genişletilebilir.

Combi-Sistem L. Dokunulduğunda, kontrol ünitesi mavi bir ışıkla aydınlanır. İçerdiği hava ve 
jet sistemleri, halojen spot lambalar (Blue Moon ve iki spotla) ve sırt ile ayak masaj jetleri 
kompakt kontrol ünitesinden kolay ve rahat bir şekilde çalıştırılır. Combi-Sistem L, LED spot 
ışık olarak ilave renkli ışık, sıcaklık ve otomatik hijyen yönetimi modülleri eklenerek tek 
başına genişletilebilir.

RENKLI IŞIK VE MASAJ TEKNOLOJISI
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NAHHO.
Sadece banyo yap-
mak değil, yüzer gibi 
bir his. Nahho kü-
vet, banyo yapanın, 
ağırlıksızlık his-
sinin ve tam bir 
rahatlamanın keyfini 
çıkarmasını sağlar. 

Nahho ile Duravit, yeni bir banyo kültürü formu sunuyor – yüzmek. Nahho ismi, orijinal kano olan, ağaç kütüğünden yapılan kano-
dur; yüzme, mükemmel gerinme ve neredeyse ağırlıksız hissederek suda sürüklenme duygusudur. 

Design by EOOS
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NAHHO‘YU SEÇMEK İÇİN NEDENLER
+  Su üstünde yüzme etkisi ağırlıksızlık hissi yaratır
+  İsteğe bağlı ses modülü ve Durapearl sistemi
+  Yüksekliği ayarlanabilir boyunluk
+  Düz girişi sayesinde duş kombinasyonu ve OpenSpace ile kombinasyon

En önemli ilk şart tamamen gevşemiş, yani tamamen uzanmış vücut şeklidir. Bu amaçla, Nahho‘da özel bir baş dayama bölümü 
bulunur. (1) Klasik Etiyopya modeline göre tasarlanmış, isteğe bağlı ve yüksekliği ayarlanabilir “ormancı” boyunluğu, rahatlama 
hissini daha da güçlendirir. (2) Görsel rahatlama: musluk tertibatı, taşma deliği ya da isteğe bağlı dolaylı aydınlatma gibi tüm teknik 
elemanlar, beyaz mat ya da grafi t mat kaplamalı bir mobilya kapağının arkasına saklanmıştır. Nahho‘nun gömme (3) ve duvara tam 
dayalı versiyonları (2) mevcuttur; isteğe bağlı olarak Durapearl sistem (4) ve Bluetooth aracılığıyla çalışan, entegre ses modülü ile 
beraber sunulmaktadır (5).

 Ses sistemleri s. 188      Duş kabini OpenSpace s. 214
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SUNDECK. 
Hepsi-bir-arada; 
küvet, dinlenme 
yatağı ve wellness 
kaynağı: iki kat daha 
fazla dinlenme için 
Sundeck – hem iç 
hem de dış mekanda.

EOOS tarafından tasarlanan Sundeck, sıcak su bağlantısı olan her yerde; banyoda, oturma odasında ya da terasta kurulabilir.  Pratik 
kapağı, banyo suyunu arzu edilen sıcaklıkta tutar.  Ama dahası da var: rahat bir kafa dayama alanı yaratmak üzere katlanabilir ve 
rahatlatıcı bir dinlenme yatağı oluşturmak için kapatılabilir.

Design by EOOS
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(1) Kapitone kapak, baş dayama alanı oluşturmak üzere katlanır. (2) Elle dikilmiş beyaz dinlenme platformu ve minder, ilave kon-
for sağlar. (3) Sundeck dış mekana yerleştirildiğinde, bir branda küveti ve dinlenme platformunu temiz tutar. (4) Gömme küvet 
şeklindeki Sundeck‘in burada iki kişilik, iki sırt dayama bölümlü modeli gösterilmiştir, 190 x 90 cm. Tek kişilik, 190 x 90 cm, ve XL 
iki kişilik, 210 x 90 cm ve 205 x 127 cm; bunların gömme versiyonları da mevcuttur. Ve banyo yapmaktan daha fazlasını tecrübe 
etmek isteyenler için, isteğe bağlı Duravit hidromasaj sistemi ve renkli LED ışıklar da tüm versiyonlarda mevcuttur. (5) Kapalı 
kapağı ile dinlenme yatağı olarak Sundeck.

1 2 3

4 5
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Sundeck‘in freestanding versiyonu 
190 x 90 cm, 210 x 90 cm ve 
210 x 127 cm ölçülerinde mevcuttur.
Küvet panelinin sekiz farklı, konforlu 
gerçek ahşap ve ahşap dekor kaplama 
modeli vardır.

Sundeck
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Pratik uzaktan 
kumanda, Duravit 
havuzlarının kon-
foruna o son dokunuşu 
ekler. Su geçirmez 
ve bakımı kolay olan 
kumanda, hafi f bir 
karıncalanmadan 
güçlü bir masaja kadar, 
tüm fonksiyonları kontrol 
etmek için kullanılabilir.

Sundeck havuzda, mükemmel wellness için üç masaj döngüsü bulunmaktadır: Power, Relax ve Emotion, bunlardan sonuncusu yeni 
Durapearl jetlerle elde edilir – sadece su, hava ya da hafi f köpüklü bir yüzey yaratan hava ve su karışımı. Kontrol ünitesi, yandaki 
kapakçığın altına gizlenmiştir. Havuz keyfi  su geçirmez bir uzaktan kumandayla kontrol edilebilir. Yani, tek yapmanız gereken 
sırtüstü uzanıp rahatlamak…

ve 
kum
kar
güç
tüm
etm
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Ölçülerine rağmen Sundeck Havuz, Duravit tasarım standartlarına sadık kalır. Küvet paneli gerçek ahşap ya da ahşap kaplama ola-
rak mevcuttur.  Sundeck havuzun (241 x 131 cm) köşe, duvara tam dayalı ya da freestanding versiyonları mevcuttur; havuz sistemi 
olmadan, çeşitli küvet desteği ile gömme versiyon olarak da temin edilebilir (205 x 127 cm). Havuz kullanılmadığında, hareketli 
baş dayama bölümü bulunan, rahat düz bir güneşlenme platformu yaratmak üzere, üstü kapatılabilir.

  Mobilya kaplamalarına genel bir bakış s. 238‘dan itibaren      

SUNDECK‘İ SEÇMEK İÇİN NEDENLER
+  Dinlenmek, banyo yapmak ve suyun keyfi ni çıkarmak için mükemmel tasarlanmış Monolith
+  En son teknoloji, rahatlatıcı genel etkiyi bozacak hiçbir çalışan parçanın olmaksızın, tasarıma ustaca entegre edilmiştir
+  Katlanan kapağı sayesinde, açık ya da kapalı olarak kullanılabilen berrak ve rahatlatıcı ünite 
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Kare gövdesi, yuvarlak küveti ve 500 mm‘lik derinliği ile zarif Blue Moon küvet, tasarımın en saf haliyle vücut bulmasıdır.  Işıkla 
renklenmiş suya kendinizi tamamen daldırın.  Kullanıcının sadece sırtı küvete değdiği için, yüzmeden kaynaklanan hoş bir ağırlıksız 
hissi ortya çıkar - ve Blue Moon‘un daha büyük versiyonunda bu his daha da belirginleşir. 

Design by Jochen Schmiddem

received the
Good Design Award
2007
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(solda) Tik kaplamalı akrilik paneli bulunan Blue Moon ve isteğe bağlı olan paslanmaz çelik elbise askılı Tik bank. Bağımsız ver-
siyonuna ilave olarak, köşe ve duvara tam dayalı versiyonları da vardır. (1) Safl ığı sevenler için: hidromasaj sistemi bulunmayan 
küvet olarak Blue Moon. (2) Kullanışlı aksesuarlar: rahat baş dayama bölümü. (3) Çalışmakta olan hidromasajlı küvet, burada Tik 
panelli olarak gösterilmiştir. (4) Kullanışlı destek ve giysi askısı ile isteğe bağlı Tik bank.

Stile gelince, banyo modüler sistemi temel 
alır. Banyo panelleri hem akrilik hem 
de dört farklı ahşap kaplama modelinde 
mevcuttur.  İlave, Tik ya da saf, Beyaz 
Akrilik olarak mevcuttur. 

2 31 4

Blue Moon
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Blue Moon havuz, 180 x 180 cm.
Burada Amerikan Ceviz küvet 
paneli ile beraber gösterilmiştir. 
Konfor, su altındaki renkli ışıklar 
ve ayrı ayrı ya da paralel çalışan 
Power, Relax ve Emotion modları 
gibi işlevleri bulunan su geçir-
mez uzaktan kumanda sayesin-
de, konfor kişisel olarak kontrol 
edilebilir. 
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DIŞ ALANLAR 
İÇİN 
Pratik ve derli toplu – hava 
koşullarına dayanıklı bran-
da optimal koruma sağlar. 
Kapitone kapak, hem koltuk 
hem de dinlenme yatağı ola-
rak iki işlev sunar.
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BLUE MOON‘U SEÇMEK İÇİN NEDENLER
+  İki boyda havuz hissi ve banyo keyfi 
+  Geniş iç alan, bir ya da iki kişi için uygun
+  İç ve dış mekanlarda kullanım
+  Sürdürülebilir, zamansız tasarım
+  İlk bakışta görülemeyen entegre teknoloji

Mutlaka banyoda olması gerekmiyor: Freestanding Blue Moon havuz, bahçe ya da teraslara yerleştirmek için de uygundur. İster iç 
ister dış mekan için olsun, havuz fonksiyonları olmayan küvet versiyonları da mevcuttur. Ahşap yerine Blue Moon havuzun akrilik 
panelli versiyonları da vardır. Ayak dayama yeri, ahşap iç döşeme ve ayrı bir bank da kullanışlı seçeneklerdir. Ahşap döşemede 
olduğu gibi, bunların Tik modelleri (dekor) de mevcuttur. Kapağa artık gerek olmadığında, yanda bulunan, çekerek çıkartılan 
kompakt gözde saklanabilir.

  Mobilya yüzeylerine genel bakış sayfa 238        
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Duravit (2) Blue Moon ve (1) Sundeck havuzları, size arzu ettiğiniz her şeyi eksiksiz olarak sağlayacaktır.  Tasarım anlamında da: su 
jetleri beyaz renkte mevcuttur.  İşlev anlamında da: üç masaj döngüsü, kabarcıklı banyo keyfi ni garanti eder ve su altındaki renkli 
ışıklarla kombine edilebilir.  Tüm programlar, su geçirmeyen bir uzaktan kumanda ile çalıştırılır.

Güç döngüsü 
Sırta masaj yapan 2 güçlü jet
Yan panellerde 3 jet 
Dönebilen 4 ayak masajı jeti 

Renkli ışık  
6 sabit renkli ve 5 renk programlı 5 LED 
spot lamba

Emotion döngüsü
24 Durapearl jet 

Kontrol paneli

Relax cycle 
Dönebilen 4 ayak masajı jeti 
Yan panellerde 3 jet
6 ayarlanabilir sırt masajı jeti

Power döngüsü 
Yan panellerde 2 güçlü jet
Sırta masaj yapan 2 güçlü jet 

Renkli ışık
6 sabit renkli ve 5 renk programlı 
10 LED spot lamba

Emotion döngüsü 
Dairesel bir patrona göre yerleştirilmiş 
24 Durapearl jet

Kontrol paneli

Relax döngüsü
6 ayarlanabilir sırt masajı jeti
Dönebilen 4 ayak masajı jeti

1  Sundeck havuz

2  Blue Moon havuz 

Kartuş filtre

Kartuş filtre
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HAVUZ RENK PROGRAMLARI

Enerji.  “Color Splash” program 1 ile beraber kullanıcılar, hareketli bir deneyimin beklen-
tisi içinde olabilirler.  Bu programla, Emotion döngüsünde salınan saf hava kabarcıklarının 
canlandırıcı etkisi özellikle faydalı hale gelir. 

Denge. „Rainbow“ renk programı 2 ile birleşen Relax döngüsü ve Emotion döngüsünün 
kabarcık çıkartan hava ve su karışımı, dengenizin yerine gelmesine yardımcı olur. 

Uyanma. Bu programın özellikle sabahları  kullanılması önerilir; çünkü, „Sunrise“ renk 
programı 3 ile birlikte, vücudunuzu güne hazırlamak için masaj yoğunluğunu kademeli 
olarak arttırır.

Canlanma. Bu masaj programını yoğun bir günün sonunda, işten sonra ya da sadece dinlen-
mek için seçin; „Sunset“ renk programı 4 ile bir arada kullanmak için idealdir. Enerjik bir 
Power döngüsü masajı ile başlar ve Emotion döngüsünün saf su jeti ile biter

Fitness. “Light pulse” renk programı 5, farklı döngülerden renkli bir karışım sunar. Bu 
program farklı döngülerin çeşitliliğini yansıtır.

DURAVIT HAVUZ DÖNGÜLERİ

Emotion döngüsü. (duygular için) 3 fonksiyonu birleştirir ve her türlü ruh haline uya-
cak doğru kombinasyonu ya da masaj fonksiyonunu sunar. Su ile havanın karışımı ile 
kabarcıklı, köpüklü bir banyo rahatlatıcıdır. Sadece havayı kullanan sistem, canlandırıcı ve 
dinçleştiricidir. İnce su jetleri nazik bir karıncalanma hissi yaratır. 

Relax döngüsü. (rahatlama ) Küvetin şekline bağlı olarak, farklı planlarla yerleştirilen jet-
ler, omurganın her iki tarafındaki kaslar için yumuşak, nazik bir masaj sağlar ve etkili bir 
ayak masajı için roto jetlerden gelen masaj jetleriyle birleşir.  Bu döngü, sırtüstü uzanıp 
dinlenmenizi ve tüm endişeler ile kafanıza takılanları arkanızda bırakmanızı sağlar.  

Power döngüsü. (güçlü masaj hissi)  Sırt ve omuz bölgesinde kaslarda gerilime sık rastlanır. 
Büyük güçlü jetler, kürek kemikleri ve omuzlara güçlü bir masaj sağlar. Küvetin şekline 
bağlı olarak omuz masajı, bel bölgesindeki masaj jetleri ya da güçlü bir ayak ile yan bölge 
masajı ile birleştirilir.
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DUŞ TEKNELERİ
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Starck serisindeki modeller, duş teknesinin nasıl bir tasarım objesi olabileceğini gösteriyor.  Estetik açıdan ferahlatıcı ve tüm 
kullanım gereksinimleri karşılayan, net ve minimalist çizgiler. Starck duş tekneleri, 80 x 80 cm‘den 180 x 90 cm‘ye kadar değişen 
ölçülerde gömme modeller olarak da sunulmaktadır. Bu duş tekneleri, beraber duş yapmak için de rahattır ancak, sadece tek bir 
duş ünitesi ile de kullanılabilir.

STARCK İNCE
Şimdi azaltılmış kenar 
yüksekliğiyle. Güvenli bir adım 
için, Starck duş teknelerinde 
özel, şeffaf, kaydırmaz bir kapla-
ma bulunur.

Boyutlar: 80 x 80 cm – 180 x 90 cm
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ANTISLIP
Tüm Duravit duş tekneleri-
nin özel, şeffaf, kaydırmaz 
kaplamalı bir versiyonu da 
mevcuttur.

Yüzeye sıfır monte edilen duş tekneleri, tasarıma önem veren banyo kullanıcılarını memnun eder.  Geçmişte, bu tür duş tekneleri-
nin kurulum zorlukları yaratma eğilimi mevcuttu. Duravit bu durum için kendi geliştirdiği çözümü sunuyor– böylece zemin karoları 
takıldıktan sonra da duş teknesi monte edilebiliyor.  DuraPlan, mükemmel şekilde OpenSpace duş kabiniyle de uyumludur (daha 
fazla bilgi 222. sayfadan itibaren).

80 x 80 cm – 120 x 120 cm

DuraPlan

90 x 75 cm – 160 x 90 cm
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 Duş kabini OpenSpace s. 214

Sıfır yükseklik, sıfır sorun. Yüzeye sıfır monte edilmiş duş teknesi DuraPlan. Yüksekliği ayarlanabilir bir duş çerçevesi sayesinde, 
tekneye mükemmel bir şekilde uyan bir alan yaratılırken, teknenin gideri bir şablon yardımıyla tam olarak yerleştirilebilir. Yeni 
ve tamamen su geçirmez drenaj sistemi, sudan kaynaklanan hasar olasılığını önler ve duş teknesi daha sonra bakım amacıyla 
yerinden çıkarılabilir. 

Design by Prof. Frank Huster
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OPENSPACE. 
Banyoyu büyüten 
duş kabini. Duş, 
banyodaki değerli 
alanda çok yer kaplar 
- ama gerçekten 
de bu gerekli mi?  

EOOS tasarımcı grubu böyle düşünmüyor; bu nedenle tasarımcılar, banyoyu daha büyük yapan inovatif OpenSpace duş kabinini 
geliştirdi. Mükemmel bir krom duş çerçevesi, duvarın hatlarına uyan bir görsel vurgu yaratır. Yarı saydam olarak tasarlanmış 
ya da bir tarafında ayna bulunan, kendi kendine kilitlenen iki cam kapı, çerçeveye oturtulur.  Duştan sonra, bu kapılar basit bir 
şekilde duvara doğru „katlanabilir“.  Bu sayede, odaya doğru çıkıntı yapan bir raya gerek kalmaz; musluk tertibatı ve duş hortumu 
gizlenmiştir ve banyo, özellikle aynalı cam ile çok daha büyük görünür.

Design by EOOS
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OpenSpace hem zeminle bir hizalı DuraPlan duş tekneleri ile mükemmel şekilde (solda) hem de diğer duş tekneleri ve küvetlerle 
de birlikte kullanılabilir. Bu şeffaf OpenSpace versiyonu, Nahho yüzme küveti ile beraber kullanıldığında da duş sonrasında duvara 
doğru katlanabilir; böylece banyo yapan kişiye daha fazla alan yaratır.

 Nahho p. 190

OPENSPACE‘İ SEÇMEK İÇİN NEDENLER 
+  Mil üzerinde dönen kapılarla alan yaratır
+  Tam boy ayna kullanışlılık katar ve daha fazla alan hissi yaratır
+  Engelsiz banyolar için de uygundur
+  Kapı duvara doğru katlanır, musluk tertibatları gizlenmiştir

AYAR
Entegre U-profi li, duvar-
daki 18 mm‘ye kadar olan 
eğimleri telafi  eder. Bu, 
birçok eski binada olduğu 
üzere, duvarların tam düz 
olmadığı durumlarda büyük 
bir avantajdır. 
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Piyasada çok sayıda buhar kabini bulunuyor.  Ancak sadece biri Philippe Starck tarafından tasarlandı – St.Trop. Buhar kabini 
sadece temel gereksinimlere indirgenerek sadeleştirilmiştir; basit bir dikdörtgen olarak sunulur. Kapı, tıpkı bir tablo gibi, çerçeve 
oluşturur. Böylece duşun iç kısmı, her türlü hareketi resimleyen bir tuvale dönüşür: elle tutulan ya da baş üstü bir duş ile duş 
almak, buhar kabini, Kneipp tedavisi ya da sadece yumuşak, hoş bir ışıkta rahatlamak...

Design by Philippe Starck
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Modern bir heykeli andıran standart tabure, sanatsal bir motif içermektedir.  Kabinin kendisi, parlak beyazdır ve alüminyum kapı 
çerçevesi için 27 farklı Duravit yüzey renginden biri seçilebilir.  100 x 100 cm büyük buhar duşunun duvara tam dayalı ve sol ile 
sağ köşe versiyonu mevcuttur.

 Mobilya yüzeylerine genel bakış sayfa 238

ST.TROP‘U SEÇMEK İÇİN NEDENLER
+  En kompakt alanlarda bile wellness-konfor buhar kabini
+  Philippe Starck tarafından dizayn edilen heykelsi unsurların 
 yer aldığı mükemmel tasarım
+  Kompakt ünite, daha sonra yeni parçalarla geliştirilebilir
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Sağlıklı terleme fi kri ilk kez, 5000 yıl kadar önce Asya‘da ortaya çıkmıştır.  Buradan Avrupa ve Yeni Dünya‘ya yayılmıştır. Kuzey 
Amerika‘nın yerli halkı, bu fi kirden kendi versiyonlarını üretti: gerekli sıcaklığın sıcak taşlar aracılığıyla sağlandığı terleme kulübesi 
olan „İnipi“.  Bu tarihi sauna tarzından ilham alan EOOS tasarım ekibi, Duravit için yenilikçi bir sauna konsepti geliştirdi - kompakt, 
şeffaf ve davetkar. Inipi’nin tamamen camdan yapılmış ön kısmı, inanılmaz derecede şıktır ve özellikle banyo ile yaşam alanlarında 
etkileyicidir.

Design by EOOS
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SİHİRLİ TAŞ
Antik ısı kaynağını doğrudan referans alan, dokunması hoş 
olan pürüzsüz obje, aslında kullanışlı bir uzaktan kuman-
da olduğunu çabucak belli eder.

(1) Taşa benzeyen ve taş hissi veren bir uzaktan kumanda ünitesi mevcuttur – klasik Inipi‘ye bir övgü . (2) Saunanın fonksiyonları 
ünitenin dışında yer alan bir kapakçığın arkasına bulunan ekranla da kumanda edilebilir. Isıtıcı ve su dökme kabı, sauna modeline 
entegre edilmiş ancak bir panelin arkasına gizlenmiştir. Inipi saunanın farklı genişlikte olan iki modeli vardır; burada 180 cm 
genişlikli kompakt versiyonu gösterilmektedir.

2

3

1
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Ustaca yapılmış planı sayesinde kompakt kabin - burada 1800 mm genişliğinde olan gösterilmektedir - sauna kullanıcılarına bol 
alan sunar. (1).  235 cm genişlikteki versiyonu (2-4). Geniş, cam ön yüzey, aydınlık, havadar bir atmosfer yaratır ve geniş alan 
hissini daha da güçlendirir. Hem oturma ve yatma alanları hem de zemin, duvar ve tavan kaplamaları, doğal ahşaptan yapılmıştır. 
Sakinlik, berraklık ve rahatlama hissi, renkli LED ışıklar, radyolu ve AUX bağlantılı „görünmez“ hoparlör ve önceden programlanan 
ışık-ses-iklim senaryolarıyla desteklenir.

INIPI‘Yİ SEÇMEK İÇİN NEDENLER
+  Kompakt boyutlarına rağmen lüks sauna deneyimi
+  EOOS‘un netliğe odaklanan ve muazzam bir alan hissi 
 veren eşsiz tasarımı
+ Uzaktan çalıştırılabilen öncü kontroller
+  Programlanan ses dünyaları, ışık senaryoları   

 ve sıcaklık profi lleri 
+  Öne ya da arkaya yerleştirilebilen bir wellness duşun yer   
 alması 
+  Gözlerden gizlenen olağanüstü teknoloji 
 (örneğin ısıtıcı / sıcak taşların üzerine dökmek için su)

95  °C95  °C

110°C110°C

85  °C85  °C

75  °C75  °C
60  °C60  °C

35  °C35  °C

 Mobilya yüzeylerine genel bakış sayfa 238 

DAHA İYİ 
BİR SAUNA
DENEYİMİ
Isıtıcı optimize edildikten 
sonra, sauna tavanının 
altında azami 110°C 
sıcaklık elde edilebilir.  
Üstteki uzanma alanında 
ortalama sıcaklık yaklaşık 
75°C iken, alttaki uzan-
ma ve oturma alanında 
ortalama sıcaklık yaklaşık 
60°C’dir. 

1 2

3
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Gerçekten ferahlatıcı bir seçenek 
olarak, Inipi Ama duş modül opsiyonu
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INIPI B. 
Inipi B sayesinde, 
saunanın keyfi artık 
küçük mekanlarda 
da çıkarılabilir; üste-
lik rahatlatıcı well-
ness için yeterli alan 
sağlar.

İnipi ile Duravit, banyo ve yaşam alanlarında sauna bulunması fi krini itibarlı bir hale getiriyor.  Inipi sauna konsepti, Kuzey 
Amerika‘daki Lakota yerlilerinin „terleme kulübelerinden“ ilham almıştır; bu halkın ritüelleri, üzerine çeşitli otların serpiştirildiği 
taşların ateşte ısıtılmasını içeriyordu. Inipi B‘de, taş sembolü, sauna sıcaklığını, ısıtıcının zamanlamasını ve dijital kum saatini 
tek tek kumanda eden kontrol ünitesinde kendini gösterir. Sauna içindeki bir düğmeye basılarak, suyun sıcak taşların üzerinde 
dökülmesi sağlanır. 

Design by EOOS
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Konforlu bir şekilde otururken terlemenin keyfi ni yaşayın. Inipi B iki farklı büyüklükte sunulur: Yaklaşık 240 x 120 cm olan daha 
büyük model, saunada iki kişinin rahatlıkla yatabileceği bir alan sunar. Tek kişilik Inipi B Super Compact modeli yaklaşık 120 x 120 
cm‘lik bir alanı kaplar ve her köşeye uyar.  Gene de, saunayı kullanan kişinin pozisyon değiştirmesine izin verecek kadar büyüktür; 
böylece uzun süreli kullanımlarda bile rahat ve ergonomik bir oturma pozisyonu sağlar. Yatay tahta panjurlu sırt dayama bölümü 
ayrı olarak ayarlanabilir ve arka planındaki yumuşak bir LED ışıkla aydınlatılır. Şeffaf dayanıklı camdan üretilmiş yan bölüm ve 
kapı, ferahlık hissi yaratır.

 Mobilya yüzeylerine genel bakış sayfa 238

DOĞAL OLARAK RAHAT
Inipi B ile doğal sauna konforu: 
Açık renkli, titrek kavak 
ahşabından yapılan oturma ve 
uzanma bölümleri sayesinde. 

INIPI B‘Yİ SEÇMEK İÇİN NEDENLER
+ Küçük bir alanda tam teşekküllü sauna
+ Hem içinde hem de dışında zarif EOOS tasarımı
+  Sıcak kömür üzerine dökülen sıvıyı kumanda etmeyi sağlayan düğme, 
 zamanlayıcı ve ECO modunu yöneten akıllı kontroller 
+  Enerji tasarrufl u modlar
+  Olağanüstü sıcaklık profi li
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SİFON TEKNOLOJİLERİ
Duravit klozetlerinde  iki farklı sifon seçenekleri 
mevcuttur. Hoş olmayan kokuların en düşük 
miktarda tuttuğu için klasik sifon  yıkamalı tekno-
loji (1) en çok başvurulan yıkama tekniğidir. Suy-
un yüksekliği, konumu ve özel tasarlanmış kapağı 
ile tüm atık kokuları mühürlenir. Arka rafı ile 
gerekirse kolayca dışkı örneklerinin toplanmasını 
sağlayacağı için üstten yıkamalı teknoloji (2) 
sağlık tesisleri için idealdir. 

HEDEF SİNEK
Pisuvara yerleştirilmiş hedef sinek, 
daha isabetli hedef almayı teşvik eder.

TUTAR VE TUTAR VE TUTAR 
Duravit‘ın patentli Durafi x ek sistemi ile 
özellikle hızlı ve kolay kurulabilir. Ayrıca, yapılan 
montaj gözle seçilemez. Dolayısıyla 
elde edilen sonuç herhangi bir görünür 
montaj delikleri veya kapakları olmayan klozet 
kurulumudur – yani en iyi banyo tasarımıdır.

YARIM AYAKLI MONTAJ 
MALZEMESI
Kolay ve temiz bir montaj alternatif için: Hızlı-
sabitleme sistemi sayesinde, tüm Duravit yarım 
ayakları uyumlu oldukları lavabolar ve küçük el 
lavabolarına kolayca monte edilebilir. Duravit’ın 
gelişmiş teknolojisiyle kapak duvar ve lavaboya 
tam yaslanır. Sifon borularını tamamiyle 
kapatırken, aynı zamanda yerlerin çok daha 
kolay temizlenmesini sağlar.

Vitrifi ye

WonderGliss ile kaplanmış seramik uzun bir süre 
pürüzsüz, çekici ve temiz kalacaktır. Herhangi bir 
artık, suyla birlikte süzülerek akacaktır. Sonuç: 
Daha az kirleten tortu, daha az temizleme işi. 
(bkz. sayfa 11) 

1

3

42

1 2

Teknoloji, Estetik ve
Kolay Montaj
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+ =DURAVIT RIMLESS®   SENSOWASH®C  THE BEST TOILET OF DURAVIT

DURAVIT RIMLESS®

Yıkama  kanalının açık tasarımı, yenilikçi bir 
su akışını mümkün kılar. Modern 4.5 litre 
teknolojisi sayesinde, az su miktarları için 
bile, mükemmel yıkama sonuçları sağlanır. 
Açık, kolay erişilebilir kenarları sayesinde 
de klozet içi daha kolaylıkla temizlenebilir. 
Duravit Rimless® SensoWash®C
ile birlikte tasarım, işlevsellik ve en iyi 
hijyeni birleştirir. Sonuç: 
Tüm dünyada tanınan 
tasarımcılarımız ve kurum-
içi ürün mühendislerimizin 
işbirliğiyle sizin için özellikle 
tasarlanmış Duravit’in en iyi 
klozeti.

KÜÇÜK ALANLAR- 
SIFIR PROBLEM
Yerden tasarruf söz konusu ise, kompakt 
asma klozetler en küçük izdüşümler için en ideal 
çözümdür.

ÇİFT SİFON SİSTEMİ
Çift sifon mekanizmalı klozetler çevre dostudur. 
Minimum yıkama hacmi 3 litre olan küçük 
düğmeye basınca temiz ve hijyenik bir şekilde 
sıvı atıkları alıp götürür. Tam hacimli (6 litre) 
sifon sitemi için, büyük düğmeye basmanız yet-
erlidir. Çift sifon teknolojisi dört kişilik bir evde 
yılda 40.000 litre su tasarrufu sağlar.

YÜKSELTİLMİŞ OTURMA
POZİSYONLU COMFORT 
Comfort asma klozeti yükseltilmiş oturma pozi-
syonuyla konfor açısından gerçek bir ilerleme 
sunmaktadır.  Standart klozetlere göre 50 mm 
daha yüksek olan Comfort, uzun boylular ve 
yaşlılar için otururken veya ayağa kalkerken 
rahatlık sağlamaktadır. Mevcut bağlantı malze-
meleri montajda kullanılır

45 cm

5 8

6 9

10 Seramikler

6 Litre 3 Litre

Compact 
versiyon

48
5 

m
m

SENSOWASH® 

Elektronik klozet kapağı SensoWash® 
kullanıcıya suyla temizlik konusunda yeni 
bir tasarım, konfor ve safl ık için yeni bir 
anlam sunmaktadır. Uzaktan kumandası ile 
kontrol edilebilir modern tuvalet hijyeninin 
yeni tanımıdır. Gece lambası özelliğiyle gece 
saatlerinde kullanımına ek bir kolaylık sağlar. 

107 SOFTCLOSE
Hafi f bir dokunuş yeterlidir ve klozet kapağı 
otomatik olarak alçalır; sessiz ve nazikçe 
kapanır. 
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İŞÇİLİK
Mobilya ürünlerimizin işçiliği 
elle yapılır.  Bu özen üretim işlemi sırasında 
ve sonrasında da devamlı ve detaylı olarak 
yapılan kalite kontrollerine yansıtılır.

BİRLEŞİK BİR BÜTÜN 
Architec, Santosa, Starck 3 ve Vero serilerin-
den tezgah altı lavabolar, Duravit ahşap tez-
gaha aşağıdan monte edilir. Yenilikçi teknoloji, 
seramik ve ahşabın ekleme yeri olmadan 
birleşmesini sağlar - Kusursuzluk hissi ve 
görünümü sunan bir geçiş.

HASSAS ÇALIŞMA
Duravit banyo mobilyası yüksek kesinlik ve 
dikkatli işçilik ile nitelenir.  Tanımlı bir köşe 
geçmesi - iki parça arasında dik açılı bağlantı 

- mobilyanın sağlamlığını ciddi oranda artırır. 
Özel bir yapışkanın kullanılması, suya karşı 
koruma sağlar.

HER ŞEY YERLİ YERİNDE!
Duravit banyo mobilyalarındaki tam olarak 
açılabilen ve alet kullanılmadan sökülebilen 
çekmeceler, hem kullanıcının çekmece içini 
en iyi şekilde kullanmasını sağlar hem de 
temizliği kolaylaştırır.

Banyo 
Mobilyası

1

2 4

3

Mükemmellik, Bilgi 
Birikimi, Hassasiyet
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HAFİFÇE DOKUN
Saf estetiği bozacak herhangi bir kulp yoktur: 
dolapların hafi fçe üst üste binen kapıları vardır 
ve çekmeler dokunma teknolojisiyle açılır.

ÖZENLE KAPANIR
Duravit, çekmecelerinde, özellikle yumuşak ve 
sessiz bir kapanma sağlayan uç tamponlu oto-
matik kapanma sistemi kullanır.  Çekmeceler son 
10 cm‘de yavaşlar ve ardından otomatik olarak 
kapanır.

SİHİR GİBİ 
Elleriniz ıslakken ya da daha kötüsü kir-
liyken ışığı yakmanın neler hissettirdiğini 
hepimiz biliriz.  Entegre aydınlatmalı Duravit 
ayna sayesinde artık bu bir sorun olmaktan 
çıktı. Banyoda kullanılmak üzere özel olarak 
geliştirilen entegre aydınlatmalı aynada, el 
hareketini tespit ettiğinde ışığı açan bir sensör 
kontrolü bulunur.

GECE MODU
Bazılarımızın tuvalete gitmek için gece 
boyunca yataktan kalkmak zorunda olduğu 
gerçeğinden kaçınamayız. Ancak, kontrol 
edebileceğimiz bir şey ışık miktarıdır: Duravit’ın 
birçok ışıklı aynalar ve ayna dolaplarına entegre 
edilmiş “Gece modu”, kullanıcıların gece boyun-
ca lavaboya giderken yollarını aşırı parlak ve 
görkemli olamadan aydınlatmayı sağlayan pratik 
bir özelliktir.

Sound via Bluetooth 

SES SİSTEMİ
Happy D.2, Delos ve X-Large serilerinin 
tüm aynalı dolaplarına entegre edilmiş, 
Bluetooth aracılığıyla çalışan bir ses 
sistemi isteğe bağlı olarak mevcuttur. Tüm 
teknik parçalar, zarif bir panelin arkasına 
gizlenmiştir

10 Mobilyalar

5 8

6 9

7 10

GÖZÜNÜZ KAMAŞMASIN!
Duravit’ın yüksek standartları aydınlatma 
sistemleri için de geçerlidir. En son teknoloji ve 
tasarım kombinasyonları tüm aynalar ve 
aynalı dolaplar için kullanılmaktadır. LED 
aydınlatma sistemleri göze batmayan ve en az 
300 lükslük homojen bir ışık kaynağını 
(800 mm genişliğinde) garanti etmektedir. 
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RAHATINIZ İÇİN 
RENKLİ AYDINLATMA 
Duravit düz ve masajlı küvetlerde su 
altında da renkli LED aydınlatma keyfi ni 
çıkarabilirsiniz. Küvetlerde uzaktan 
kumanda aracılığıyla erişilebilen 
veya loşlaştırabilen LED aydınlatması, 
masajlı küvetlerde bir şalter veya kontol 
paneliyle kullanabilir.

AKRİLİK 
Yüksek performanslı akrilik
sıcak ve cilt dostu bir yüzeye sahiptir. Su ile 
doldururken, küvet kenarına oturmuş veya 
içine uzanmış herkes, dokunması hoş bir 
malzeme bulacaktır. Akrilik küvetlerin avantajı, 
sıcak, gözeneksiz ve pürüzsüz yüzeyinin yanı 
sıra kolay temizlenebilir olmasıdır.

DOĞAL GÜZELLİK
Duravit‘in ahşap kaplamadan genel küvet pane-
li özellikle çekici bir fi kirdir. İnovatif EasyClick 
bağlantı sistemiyle yerine takılan panel, örn. tamir 
ya da bakım gibi nedenlerle, istenilen zamanda 
kolaylıkla çıkarılabilir. Farklı ahşap kaplamalarda 
sunulan panel, Darling New, DuraStyle, Starck, 
Vero and 2nd fl oor serilerindeki köşe, özel ve 
duvara tam dayalı küvetler için mevcuttur. 

CÖMERT DERİNLİK SUNAN İKİ 
KÜVET
En büyük keyfi , suya olabildiğince kon-
forlu ve derin bir şekilde battığınızda 
alırsınız.  İşte bu nedenle Duravit, son 
derece derin küvetler sunar. Blue Moon 500 
mm, DuraStyle 490 mm derinliğindedir. Her 
ikisi de banyo sırasında tüm vücudun suya 
batmasını garanti eder.

Wellbeing

1

2

3

4

Küvet ve duş tekneleri için 
yenilikçi teknikler.
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DUŞ DENEYİMİ
Tüm Duravit duş tekneleri kayma 
dirençli “Antislip“ kaplaması ile de 
sunulmaktadır. Seffaf ama farkedilen yüzey-
iyle ayaklarınızın kaymasını önler. 

TAŞMAYA İZİN VERİLİR 
Sundeck ve Starck küvetleri çevreleyen taşma 
kenarı, özellikle hoş ve dertsiz bir banyo 
deneyimi sunar. Bu küvetler, küvetin en üst 
noktasına kadar suyla doldurulabilir.

BAŞ YASTIKLARI 
Daha fazla konfor daha sağlıklı yaşam ve 
rahatlamaya eşittir: Küçük bir ücret 
karşılığında, düz ya da masajlı küvetinizi ya da 
havuzunuzun kalitesini bizim rahat baş 
yastıklarımızdan biriyle  yükseltin. Boynunuzu 
ve omuzlarınızı desteklemenin yanı sıra, 
başınızı için de bir dinlenme yeri olarak 
kullanabileceğiniz yastıklarımız, size genel 
anlamda daha rahat bir banyo deneyimi 
sağlayacaktır. 

TABANDAN SU GİRİŞİ
Küvet, tabanındaki giriş sayesinde, neredeyse 
tamamen sessiz şekilde, alttan gelen suyla 
doldurulur. Minimalist dizaynı her türlü banyo 
mimarisine uyar. Su girişi, her türlü standart 
musluk armatürü tarafından kontrol edilebilir. 

SES OPSİYONU 
Duravit hemen hemen tüm küvet modellerinde 
kullanılabilen Bluetooth cihaz uyumlu ses s
istemi sunmaktadır.  Su altına ve üstünde 
müzik düşkünlüğünüze hitap edebilmek için 3 
adet hoparlör bulunmaktadır. Tüm teknik 
bileşenleri küvetin içinde gizlidir. Ses sistemi 
küvet boşken de çalıştırılabilir. 

KÜVET KAPAKLARI 
Duravit evrensel küvet kapakları ile hemen 
hemen tüm küvetler dinlenme güvertesine 
dönüştürülebilir. Bireysel bileşenleri en 
rahatlatıcı gevşeme/dinlenme alanı, pratik 
bir bebek bezi değiştirme masası veya kitap 
vb. yerleştirme alanı oluşturmak için 
serbestçe birleştirebilir

10 Wellbeing

5 8

6

107

*  Sistem gereklilikleri: Müzik çalar audio 
sinyalleri kablosuz olarak aktarabilmeli.
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Dış mekan (Dekor) İç mekan (Dekor)

Otantik tasarım

Renk

Renk kodu
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Yüzey dekor

Ahşap dekor, melamin reçine kaplama doğal görünümlü dekor katman ve birkaç destek katmanından oluşur.  Bunlar ışığa ve UV'ye 
dirençli olmanın yanı sıra, temizlenmesi kolay olan, sağlam bir yüzey oluşturmak üzere preslenir. Kenarları korumak için ABS 
profi li takılmıştır: hem çizilmeye hem de darbeye karşı dayanıklıdır. Ahşap dekor görünümünü uzun yıllar boyunca korumasını 
garanti etmek üzere makine ile üretilir. 

İç Mekan (Dekor)

* Girintili tutma yeri ve tezgah     ** Boşluk      K Kapakçık
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1*

Yüzeyler gerçek ahlap kaplama/lake

AkrilMasif Ahşap Lake

Kaplama, ağaç gövdesinin testereyle doğranması, kesilmesi ya da soyulmasıyla elde edilen, ince ağaç dilimlerinden oluşur. Bunlar 
daha sonra bir alt katman üzerine yapıştırılır. Her ağaç gibi, gerçek ahşap kaplamalar da doğanın benzersiz bir parçasıdır. Her 
kaplamalı mobilya parçası bu nedenle eşsizdir; yapı ve renkteki farklılıklar kullanılan malzemenin farklılığına işaret eder. Müthiş 
estetik çekiciliği sayesinde, gerçek ahşap kaplamalar banyo mobilyalarımıza hem yüksek kaliteli bir görünüm verir hem de sıcak ve 
hoş bir dokunuş sağlar. Bunun uzun süre aynı şekilde kalmasını sağlamak için, ahşabın yüzeyi de bir kat melamin reçine ile korunur.  
Boyalı yüzeylerde özellikle kaliteli bir görünüm ve kaplamayı garanti etmek için, birkaç kat boya bulunur.

Gerçek ahşap kaplama

* Girintili tutma yeri ve tezgah     ** Boşluk       
1*  Mobilya Aksesuarları DuraStyle
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HAYAT BİR 
MACERADIR. 
BİZİM MACERAMIZ 
1817'DE BAŞLADI.
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Orta /Kuzey Almanya Kara Orman 
Doğa Parkının sponsoruyuz.
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DURAVİT 
MARKASININ 
ARKASINDAKİ 
GELENEK VE 
BÖLGE.

El yapımı kalite güvencesi. Yüksek teknoloji ve otomasyon çağında 
yaşıyor olsak da, tasarım ve fonksiyonda bu kadar işlevsel olan 
ürünler söz konusu olduğunda, kalite aslen insan becerisine 
bağlıdır.  Duravit bu yüksek standardı sağlamanın önemli olduğu 
her yerde, zanaatkarlığı korumaya büyük oranda devam etmekte-
dir.  Bu, Duravit'in hem seramik üretimi hem de diğer üretim 
alanları için geçerlidir.

Duravit markasının geleneği. Yüzyıllık geleneği ile 
mükemmel bir şekilde emsal teşkil eden bir şirket bile, 
bir zamanlar küçük bir şirket olarak iş hayatına girmişti." 
Her şey, Georg Friedrich Horn'un Almanya'nın Hornberg 
şehrinde aslen çanak çömlek üretimine odaklanan bir 
fabrika inşa ettiği 1817 yılında başladı.  

1956 yılında üretim, toprak çanak çömlekten porselene 
geçerek, mutfak ve banyo seramiklerini içerecek şekilde 
ürün yelpazesi genişledi. Bu, gelecek başarılar için bir 
ortam sağladı ve sıhhi ürünler dünyasına yeni bir isim 
tanıttı: Duravit. Bugün Duravit AG uluslararası ölçek-
te çalışmaktadır. Şirketin dünya genelindeki 10 üretim 
fabrikasında, 5000'in üzerinde çalışan görev yapmaktadır. 
Duravit markasının arkasındaki bölge. Duravit'in büyüt-
meye devam ettiği muazzam gücünün bir kaynağı, onun 
Kara Orman ile olan derin bağlantısıdır.  Bu nedenle, 
örneğin, Duravit, Almanya'nın en büyük doğal parkı olan, 
büyük doğa koruma alanı Kara Orman doğa parkının 
ortağı ve sponsorudur. Ayrıca Duravit, su, hava ve toprak 
gibi doğal elementleri korumak için mümkün olan her 
şeyi yapmaktadır - bu süreç, su arıtma ve sıcaklık geri 
kazanımı gibi kaynak tasarrufu sağlayan üretim yöntem-
leriyle başlar. 

Bu anlayışın mantıksal uzantısı, kendini su tasarruflu 
ürünlerde göstermektedir.  Yeni ürünlerde bile Duravit, 

çevreye olan etkiyi dikkate alır ve ürettiği her şeyde doğal 
kaynakların sorumlu şekilde kullanmasını sağlar. 

Bu çabalar kesinlikle takdir edilmektedir: Duravit AG ISO 
14001 standardına uygun olarak, çevreye olan katkıları 
nedeniyle resmi olarak sertifikalandırılmıştır.
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TASARIM VE 
SÜRDÜREBİLİRLİK. 
DURAVİT MARKASI.

Duravit tasarım markası. İyi tasarımı gerçekte nasıl ayırt 
ediyoruz? Sonuçta, kişisel zevkler birbirinden çok farklı 
olabilir. Gene de, bazı özellikler inovasyon için referans 
noktası ve niteleme işlevi görür. 

 Her şeyden önce Duravit, çok fazla sayıda 
uluslararası tasarım ödülü kazanmış 
olmaktan gurur duyar.  Bunlar, yıllar 

içinde Duravit'in alamet-i farikası haline 
gelen cesur tasarımı ödüllendirir. İkinci 
önemli nokta, tasarımcıların kendisidir.  
Her tasarımcı kendi alanında uzmandır 
- doğuştan iyi tasarım hissine sahip, önde 
gelen küresel yenilikçiler.  Duravit ve 
tasarımcılarının anladığı şekilde iyi tasarım, 
hiçbir zaman kullanışlılığı göz ardı etmez 

- ya da "sadece tasarım için tasarım" ile il-
gilenmez. Ya üçüncü önemli nokta? O, banyo 
kullanıcısı olan sizler ve sizlerin ihtiyaçları ile 
gereksinimleriniz.  

Ticaret ortakları ve sıhhi tesisat satıcıları ile 
devamlı olarak sürdürdüğü diyalog sayesinde 
Duravit, marka tasarımlarında bu ihtiyaçlara 
ve gereksinimlere en iyi şekilde cevap verebil-
mektedir. Kısaca Duravit, iyi banyo tasarımını, 

her türlü kişisel zevke uyacak şekilde, özel olarak 
yaratılmış gibi görünme ile tanımlar.  Duravit ve sür-

dürülebilirlik. Bugün herkes çevresel sorumluluktan bah-
sediyor -sürdürülebilirlik, Duravit'in yıllardır malzeme, 
teknoloji uygulamaları ve üretim metotları seçiminde öne 
çıkardığı bir noktadır.  Sürdürebilirlik, Duravit'in MÖ 8000 
yılından beri kullanılan bir malzeme olan, banyo ve mutfak 
seramiği ile çalışmaya devam etmesinin asıl nedenidir. Bu-
gün, Duravit banyo ve mutfak seramiği üretimi, aynı temel 
malzemeleri kullanmaya devam etmektedir; hepsi de doğal 
ve yenilenebilir olan kil, kaolin, feldispat ve kuartz. 

Duravit'in çevre dostu üretim teknolojilerinin şirketin titiz 
kalite kontrolüyle füzyonu, işlevsel ve uzun ömürlü ürün-
lerle sonuçlanmaktadır. Duravit'te sürdürülebilir malze-
meler, modern uzmanlık ve yarın neyin önemli olacağına 
dair öngörü, güzel, sorumlu ve yaşayan banyolar için gere-
kli içeriği oluşturmaktadır.

Matteo Thun, Philippe Starck, EOOS
Lord Norman Foster, Phoenix Design, Prof. Frank Huster
Christian Werner, Sergei Tchoban, sieger design
Kurt Merki Jr.
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Duravit showrooms

Duravit markasının uluslararası yaygınlığı. Dünyanın her 
gün daha da küçüldüğü bir zamanda, dünyanın her yerinde 
üretim tesisi ve showroom'lara sahip olunması çok eşsiz 
bir durum olmayabilir.  

Gene de sizleri, Manhattan, Paris ya da Şanghay'daki 
showroom'larımızda karşılamaktan bir miktar gurur 
duyuyoruz. Diğer yandan, Duravit dünyasına adım atabil-
mek için aslında bir metropolde bulunmanıza gerek yok.  
Hornberg'de - Almanya'daki Kara Ormanının kalbinde 
- yer alan Duravit Tasarım merkezi, son derece otantik 
bir Duravit deneyimi sunuyor.  Philippe Starck tarafından 
tasarlanan Duravit Tasarım Merkezi, 1.500 m2'nin üze-
rindeki bir alanda banyo, bina tarihi ve tasarım seçenek-
lerini vitrine çıkarmaktadır.  Diğer bir seçenek ise, ban-
yo ve wellness ürünlerimiz ile ilgili bilmek istediğiniz her 
şeyi bulabileceğiniz, Duravit'in Meissen'daki 600 m2'lik 
showroom'unu ziyaret etmektir.  

Her iki showroom'un ortak bir noktası vardır: hayalinizdeki 
Duravit banyonuzu yaratmak üzere size bir fırsat sunar.  Ve 
— ürünleri kendiniz de deneyebilirsiniz! O zaman, neden 
bir randevu almıyorsunuz?

DURAVİT'E 
HOŞ GELDİNİZ. 
HORNBERG, 
MEISSEN'DE 
– ASLINDA, 
DÜNYANIN HER 
YERİNDE. 

Duravit Showroom'ları: Hornberg ve Meissen (Almanya), New York 
(ABD), Paris (Fransa), Kahire (Mısır), Bizerte (Tunus) ve Şanghay (Çin). 
Daha fazla bilgi? www.duravit.com/showrooms
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Banyo ve mutfak seramiği – son derece yüksek performans 
ve dayanıklılık. Temel seramik malzemesi, doğal hammad-
deler olan kil, kaolin, kuartz ve feldispattan oluşur.  Kuartz, 
kireç taşı, feldispat ve mineral taş dolomit, seramik sırını 
oluşturmak üzere karıştırılır.  Aşırı yüksek sıcaklıklara 
dayanıklılık, yaklaşık 1280°C'lik bir fırınlama sıcaklığına 
izin verir.  Bu da, özellikle genel tuvalet tesisatlarında 
avantaj sağlayan, çok üst seviye sertlik elde edilmesini 
sağlar.  Hijyenik olarak pürüzsüz yüzey sırı, aşınmaya ve 
çizilmeye karşı dirençlidir, temizliği kolaydır ve bu nedenle 
sağlık sektöründe kullanmak için idealdir. Banyo ve mut-
fak seramiği cilde karşı hassastır, ısıya karşı dirençlidir ve 
ışıktan etkilenip solmaz. Wonder-Gliss yüzey kaplaması, 
lavaboların, klozetlerin ve bidelerin uzun bir süre çekici 
ve temiz kalmasını sağlar; sadece sağlığa zararlı olma-
yan maddelerden üretilmektedir. Akrilik- cazip özellikli bir 
malzeme. Akriliğin avantajı sıcaklığı, gözeneksizliği ve düz 
yüzeyidir. Dokunma hissi hoştur ve kullanıcı kendini hemen 
rahatlamış hisseder. Beyaz parıltısı ile bu malzeme, banyo-
daki tüm diğer seramik nesnelere uyum gösterir ve tasarım 
devamlılığını sağlar. Küvetlerin, zarif bir şekilde mobilya 
panelleriyle birlikte kullanılmasıyla, banyo mobilyası ile bir 
bağlantı oluşturulur. Akrilik küvetin rengini tüm kullanım 
ömrü boyunca koruyacağını bilen kullanıcının içi rahat 
olur.  Malzeme tümüyle renklendirilmiştir; UV ışınlarına 
karşı dayanıklıdır ve rengi solmaz. Banyo seramiğinden 
üretilmiş bir küvetin hem montajı kolaydır hem de nere-

deyse tüm genel temizleme malzemelerine karşı dirençli-
dir. Ahşap – banyoyu bir araya getirir. Ahşap rahattır, zarif-
tir ve bakımı özellikle kolaydır.  İşte bu nedenle sıcak ahşap 
tonları gittikçe artan şekilde banyolarda görülmektedir. 
Dolap üniteleri ve ahşap panel ile, lavabo ve küvetin kendi-
si bir mobilya parçasına dönüşür.  Bunları, duvar dolapları, 
asma rafl ar ve hareketli dolap üniteleri tamamlar. Bu, ban-
yonun hayal edilebilir tüm yönlerini içeren ve bir araya ge-
tiren entegre bir konsept yaratır. Banyonun davetkar yönü-
nü vurgulamak amacıyla Duravit, bazı farklı gerçek ahşap 
kaplamaların yanı sıra çeşitli boyalı ve dekor yüzeyleri de 
kullanıyor. Banyo mobilyası özellikle bu uygulama alanında 
kullanım için üretilmektedir ve sıçrayan su ile artan neme 
karşı dayanıklıdır. Kenarlarda PVC bulunmaz ve suya karşı 
dayanıklıdır. Su geçirmez hale getirmek üzere yüzeyler 
büyük bir dikkatle sırlanmıştır.

DURAVİT'İN 
"DAYANIKLILIK 
(DURABILITY)" 
KELİMESİNDEN 
TÜREMİŞ OLMASI 
NEDENSİZ 
DEĞİLDİR.

Ancak, dayanıklılık ve yüksek ürün kali-
tesi, sadece sorumlu malzeme seçimi, 
özenli işçilik ve detaylara gösterilen itina 
ile ilgili belirli standartlar karşılandığında 
elde edilebilir.  Hepsinin bir amacı var: 
ürünlerimizin keyfi ni çok uzun bir süre 
çıkarmanızı istiyoruz.

  DESIGN
TECHNOLOGY
 QUALITY

ESIGNSIGN
ECHNOLOGYCHNO OGY
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