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Yeşil Binalar

Yeşil binalar, sosyal ve çevresel sorumluluk anlayışıyla, iklim verilerine ve araziye özgü 
koşullara uygun, ihtiyacı kadar tüketen, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmiş, 
doğal ve dönüştürülebilir malzemelerin kullanıldığı, toplumsal katılımı teşvik eden, 
ekosistemlere duyarlı yapılardır. Yeşil binalar gelecek nesiller için sürdürülebilir yaşamı 
mümkün kılar. 

Bu anlayış doğrultusunda, yapı ürünleri sektöründeki oyuncularının malzeme seçimi, 
mutfak ve banyo alanları, yalıtım, havalandırma, atık yönetimi gibi konularda ihtiyaçları 
ve talebi belirme sorumluluğu ortaya çıkmaktadır. 

Bulunduğu bölgenin gereksinimlerine ve ekolojik dengenin devamlılığına göre 
yapılandırılmayan binalar hem bugünümüzü hem de yarınımızı tehlikeye atabilir.
Günümüzde varolan binalar sera gazı salımının %30’una, su kullanımının yaklaşık 
%12’sine, elektrik tüketiminin %71’ine, atıkların ise %65’ine neden olmaktadır. Bu 
rakamların büyüklüğü, binaların ve yerleşimlerin, çevreye ve topluma karşı olumsuz 
etkilerinin azaltılması için bizi uyarıyor.

Dolayısıyla, mavi gezegenimizdeki yaşamı sürdürülebilir kılabilmek için doğayla uyumlu 
yeşil yapılar tasarlanmalıdır. Yapılar, arazi seçiminden başlayarak, planlama ve tasarım, 
yapım, işletim, bakım, yenileme ve yıkım aşamaları boyunca topluma ve çevreye 
duyarlı, kaynaklarını verimli kullanacak şekilde oluşturulmalıdır. Ancak bu şekilde her 
yeni bina Yeşil Bina olabilir. Yapılan çalışmalar, bina ve yerleşimlerin çevreye ve topluma 
karşı olumsuz etkilerinde önemli ölçüde azalma sağlanacağını ortaya koymaktadır.* 

Yeşil binalarda kullanılan yapı ürünleri, yasal düzenleme ve standartların üzerinde 
performans sağlayacak şekilde tasarlanırlar. Bu sayede binaların kalitesi, enerji etkinliği, 
su tasarrufu, çevreye duyarlılığı ve iç ortam kalitesi artar, toplam çevresel ayak izleri 
azalır. 

Yeşil binaların temel amaçlarından biri, su ayak izini azaltmak ve su kalitesini korumaktır.  
Az su harcayan 2,5/4 L klozet, su harcamadan hijyen sağlayan pisuvar, daha az su 
kullanan lavabo su verimliliği sağlayan yapı ürünleri grubu örnekleri arasındadır.

Aynı zamanda yeşil binalarda, kullanılan yapı ürünlerinin sürdürülebilir özellikte olması 
veya çevre sertifikalarına sahip olması önemlidir. Öncelikli olarak bu ürünlerin, çalışan 
sağlığı ve güvenliği, insan hakları, tehlike altındaki doğal kaynaklar gibi konularda 
sosyal sürdürülebilirliğe uygun üretim yapan kuruluşlar tarafından tedarik edilmesi 
tercih edilmelidir.  Yapı ürünleri, yaşam döngüleri boyunca, kullanıcı sağlığını tehlikeye 
atmayacak şekilde seçilmelidir.

Enerji 
tüketiminde

azalma
%24-50

*

*
CO2 

salımında

%33-39
azalma

*
Su

tüketiminde

%40
azalma

*
Atıklarda

%70
azalma
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Yeşil Bina Sertifikasyonları 

Yeşil bina sertifikasyon sistemleri;
 
 Binaların çevreye olan etkilerini azaltmayı ve çevresel yararlarına göre tasarlanmasını sağlamayı,

 Binalar için güvenilir, çevresel bir etiket sağlamayı,

 Yönetmeliklerde yer alan gereksinimlerden daha üstün ölçütler ve standartlar oluşturmayı,

 Çevreye etkisi azaltılmış binaların faydaları konusunda mülk sahipleri, kullanıcılar, tasarımcılar ve  
 işletmecilerin farkındalığını artırmayı ve talebi teşvik etmeyi,

 Pazarı, binaların çevresel etkilerini en aza indirecek yenilikçi çözümler üretmek için teşvik etmeyi  
 amaçlamaktadır.

VitrA ve Artema, dünya çapında kabul gören ABD kaynaklı LEED, İngiltere kaynaklı BREEAM ve 
Almanya kaynaklı DGNB sertifikasyonları için seramik sağlık gereçleri, armatür ve duş sistemleri, banyo 
mobilyaları ürün kategorilerinde çözümler sunuyor. 

Aşağıda yer alan tabloda LEED, BREEAM ve DGNB’nin yeşil binaları değerlendirdiği kategorileri 
bulabilirsiniz.

Yönetim

Sağlık ve konfor

Enerji

Ulaşım

Su

Malzeme

Atık

Kirlilik

Arazi kullanımı ve ekoloji

Yenilikçilik

Sürdürülebilir arazi

Su verimliliği

Enerji ve atmosfer

Malzeme ve kaynaklar

İnovasyon

İç mekan ve yaşam kalitesi

Çevresel 
nitelik

Ekonomi Sosyal ve 
kültürel 
konular

Teknik konular

Operasyonel konular

Arazi
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Kategoriler Yeni Binalar Çekirdek ve Kabuk 
(Kaba İnşaat) Okullar

Sürdürülebilir Arazi 26 28 24

Su Verimliliği 10 10 11

Enerji ve Atmosfer 35 37 33

Malzeme ve Kaynaklar 14 13 13

İç Mekan Yaşam Kalitesi 15 12 19

İnovasyon 6 6 6

U.S. Green Building Council tarafından geliştirilen LEED, binaların çevreye etkisini değerlendiren ve 
dünya çapında kabul gören 1998 yılında oluşturulmuş ABD kaynaklı bir sertifikasyon programıdır. 
Bu sertifikasyon programı, çevreye duyarlı ve insan sağlığı açısından kaliteli bir altyapıyla tasarlanan, inşa 
edilen ve yönetilen binaları değerlendiren bir derecelendirme sistemine sahiptir. 
Tüm bina türleri için uygun olan LEED standartları, altı kategoride ele alınır: Sürdürülebilir arazi, su 
verimliliği, enerji ve atmosfer, malzeme ve kaynaklar, iç mekan yaşam kalitesi ve inovasyon. Aynı 
zamanda bu altı kategori için Yeni Binalar, Çekirdek ve Kabuk (Kaba İnşaat) ile Okullar kapsamında puan 
farklılıkları bulunur.

LEED’de incelenen binalar Sertifikalı, Gümüş, Altın ve Platin olmak üzere dört farklı seviyede 
belgelendirilir.

Aşağıda altı kategori ve üç tip bina için LEED puanlandırma tablosunu bulabilirsiniz.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)

Platin 80+

Altın 60-79

Gümüş 50-59

Sertifikalı 40-49LE
ED
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TOPLAM 110 110 110
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VitrA - Artema ile LEED
VitrA - Artema, LEED sertifikasyon sistemindeki su verimliliği, malzeme ve kaynaklar, 
iç mekan yaşam kalitesi ve inovasyon kategorileri için puan kazanılmasını sağlayan akıllı 
çözümler sunuyor.

Su Verimliliği

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri, tüketicilerin sürdürülebilir çözümlere kavuşması amacıyla, toplu 
kullanım alanları ve konutlardaki su kullanımını azaltmaya yönelik banyo çözümleri ve 
sertifikalı ürünler sunuyor. Bu ürünler “yenilikçi atık su teknolojileri” ve “su kullanımında 
azalma” kategorilerinde 6 puana kadar katkı sağlıyor.

Malzeme ve Kaynaklar

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri, üretim süreçlerinde malzeme kullanımı verimini teşvik ediyor. 
Ürün çözümleri için çok sayıda pazarda yerel bir üretici olarak kabul ediliyor. Bu nedenlerle, 
VitrA - Artema ürünleri “geriye dönüştürülmüş bileşen”, “yerel malzemeler” ve ”sertifikalı 
ahşap” kategorilerinde 5 puana kadar katkı sağlıyor.

İç Mekan Yaşam Kalitesi

Kompozit ve lifli yapıdaki ahşap ürünlerinde kullanılan laminasyonun içerdiği formaldehit 
oranı, iç ortam kalitesinde önemli bir unsurdur. Eczacıbaşı Yapı Gereçleri banyo mobilyaları,  
“düşük salımlı malzemeler” kategorisinde 4 puana kadar katkı sağlıyor.

İnovasyon

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri ürünlerinin büyük çoğunluğu, inovatif teknolojileri ve/veya 
tasarımıyla, “inovasyon” kategorisinde 1 puana kadar katkı sağlıyor. 

Alman Standartları Enstitüsü LGA’dan dünyada ilk kez onay alan ve isteğe göre 2,5/4 L
suyla çalışan ekonomik klozet susuz pisuvar ve özel geliştirilmiş 2,5/4 L gömme 
rezervuarlarla kullanılan asma klozetler inovatif çözümlerinden bazılarıdır. Armatür ürün 
gamında ise özel perlatör ve kartuş teknolojisiyle yüksek oranda su ve enerji tasarrufu 
sağlayan inovatif armatür ve el duşları bulunuyor.

Malzeme ve
Kaynaklar

5
puan

Su 
Verimliliği

6
puan

İç Mekan 
Yaşam Kalitesi

4
puan

İnovasyon

1
puan
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Kategoriler Kazanılabilecek Krediler Bölüm Puanı (%)

Yönetim 10 12

Sağlık ve Konfor 14 15

Enerji 21 19

Ulaşım 10 8

Su 6 6

Malzemeler 12 12,5

Atık 7 7,5

Arazi Kullanımı ve Ekoloji 10 10

Kirlilik 12 10

Yenilikçilik 10 10

İngiltere kaynaklı çevresel değerlendirme metodu olan BREEAM, binaların çevreye olan etkilerini 
basit ve ekonomik bir şekilde değerlendirmek ve bu etkileri azaltabilmek için 1990 yılında 
oluşturulmuştur. Sürdürülebilir tasarımda standartları ortaya koyarak, binaların çevresel performanslarının 
tanımlanmasında etkili bir ölçüm haline gelmiştir.

BREEAM standartları on kategoride ele alınır: Yönetim, sağlık ve konfor, enerji, ulaşım, su, malzeme, 
atık, arazi kullanımı ve ekoloji, kirlilik ve yenilikçilik. Aynı zamanda bu on kategoride, Ofis-AVM-
Endüstriyel Binalar ve Evler olmak üzere bina tipleri için ve Avrupa, İngiltere, Körfez bölgesi olmak üzere 
farklı bölgeler için puan farklılıkları bulunur.

BREEAM (Building Research Establishment Enviromental 
Assessment Method)

Aşağıda on kategori için BREEAM puanlandırma tablosunu bulabilirsiniz.

TOPLAM 112 110
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VitrA - Artema ile BREEAM
VitrA - Artema, BREEAM sertifikasyon sistemindeki sağlık ve konfor, su, malzemeler ve 
yenilikçilik kategorileri için puan kazanılmasını sağlayan akıllı çözümler sunuyor.

Sağlık ve Konfor: 

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri, mobilya çözümlerinde kullanılan uçucu organik bileşenlerin (UOB) 
düşük yayılımda olmalarını sağlayıp kullanıcıları için sağlıklı bir iç ortam oluşturarak “uçucu 
organik bileşenler” kategorisinde 1 puana kadar katkı sağlıyor.

Su: 

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri, daha az su tüketen armatürlerin kullanımını teşvik ederek ve 
hijyenik kullanımdan kaynaklanan su kullanımını azaltarak “su tüketimi” kategorisinde 
4 puana kadar katkı sağlıyor. 

Malzemeler: 

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri, binanın tüm yaşam döngüsü süreçleri dahilinde, çevresel etkileri 
az olan yapı malzemelerinin kullanılmasına ve temel yapı elemanlarından sorumlu edinilmiş 
malzemelerin seçilmesine,  bunların sonucu olarak da “malzemelerin sorumlu edinimi”  
kategorisinde 3 puana kadar katkı sağlıyor. 

Uçucu Organik 
Bileşenler

1
puan

Su 
Tüketimi

4
puan

Malzemelerin 
Sorumlu Edinimi

3
puan

Olağanüstü
Mükemmel
Çok iyi
İyi
Geçer

%85+
%71-85

%56-70
%46-50

%31-45B
R
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BREEAM’de incelenen binalar Geçer, İyi, Çok iyi, Mükemmel ve Olağanüstü olmak üzere beş farklı 
seviyede belgelendirilir.
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DGNB’de incelenen binalar Bronz, Gümüş ve Altın olmak üzere üç farklı seviyede belgelendirilir.

VitrA - Artema ile DGNB

VitrA - Artema, DGNB sertifikasyon sistemindeki çevresel nitelik kategorisi için puan 
kazanılmasını sağlayan akıllı çözümler sunuyor.

Çevresel Nitelik: 

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri, binanın tüm yaşam döngüsü süreçleri dahilinde, çevresel etkileri 
az olan yapı malzemeleriyle kullanıcılarına “yerel çevreye etki” kategorisinde 3 puana 
kadar katkı sağlıyor. Aynı zamanda daha az su tüketen armatürlerin kullanımını teşvik 
ederek ve su kullanımını azaltarak “içme suyu talebi ve atık su hacmi” kategorisinde 
2 puana kadar katkı sağlıyor.

İçme Suyu 
Talebi ve 

Atık Su Hacmi

2
puan

Yerel 
Çevreye Etki

3
puan

Altın

Gümüş

Bronz

%80 +

%65-80

%50-64

Toplam Performans Minimum Performans

Altın%65 +

Gümüş%50-64

Bronz%35-49

Kategoriler İlgililik Faktörü (Puan) Puan Oranı (%)

Çevresel Nitelik 20 22,5

Ekonomi 7 22,5

Sosyal ve Kültürel Konular 26 22,5

Teknik Konular 11 22,5

Operasyonel Konular 21 10

Arazi 9 0

Aşağıda altı kategori için DGNB puanlandırma tablosunu bulabilirsiniz.

DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen)
DGNB, yapı planlaması ve değerlendirilmesine kaliteli bir bakış katma amacı ile Alman Yeşil Bina Konseyi 
ile Ulaşım, İnşaat ve Kentsel İlişkiler Birleşmiş Bakanlığı ortaklığında 2008 yılında oluşturulmuş bir 
sistemdir. Bu sertifika, diğer uluslararası sertifikaların içeriğinde olmayan ekonomik ve sosyal faktörleri 
içine aldığından “sürdürülebilirlik sertifikası” olarak da adlandırılıyor. DGNB, Avrupa Birliği Bina Enerji 
Performansı Sertifikalandırması gibi binanın enerji kullanımının incelenmesi, atmosfere etkileri, 
sürdürülebilir yerleşim, su kullanımı, malzeme ve kaynak tüketimi, iç ortam kalitesi gibi çeşitli kriterleri 
değerlendiriyor. Değerlendirme altı kategori ve 52 kritere bağlıdır.

TOPLAM 94 100
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VitrA ve Artema’da Sürdürülebilirlik

Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu, yaşanabilir tek mavi gezegen olan dünyadaki doğal kaynakları korumanın 
sorumluluğu ile üretim, tasarım ve yönetim politikalarındaki sürdürülebilirlik anlayışını, Blue Life çatısı 
altında birleştirdi. 

Üretimde Sürdürülebilirlik 

Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu, hammaddenin bilinçli kullanımını ve doğaya geri dönüşümünü sağlayan 
teknoloji yatırımlarıyla doğal kaynakları koruma sorumluluğunu, üretim aşamasında gözetiyor. Yapı 
Ürünleri Grubu, tüm tesislerinde sürekli olarak çeşitli geri dönüşüm sistemleri geliştirerek, hammadde 
ve enerji kullanımlarındaki kaybı en aza indiriyor.

Üretim Sertifikaları

• ISO 9001 Kalite Belgesi • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi
• ISO 14001 Çevre Belgesi • OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

Tasarımda Sürdürülebilirlik

Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu, doğal kaynakları koruma sorumluluğunu konutlar ve toplu kullanım 
alanları için sunduğu ürünlerde taşıyor. Geliştirilen pisuvar, klozet ve armatürlerin su kullanımını, elektrik 
tüketimini ve karbon salımını azaltması kritik oranda tasarruf sağladığından, tasarımda sürdürülebilirlik, 
VitrA - Artema’nın tasarım anlayışını şekillendiriyor. Bu anlayışıyla tasarlanan ürünler, IF Design ve Plus X 
Design, Good Design gibi dünyaca önemi olan ödüllerle uluslararası başarılar elde ediyor.

Yönetimde Sürdürülebilirlik

Eczacıbaşı Topluluğu’nun 2007’de Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBSCD)’ne Türkiye’den 
ilk üye olarak kabul edilmesiyle birlikte, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri sürdürülebilir kalkınma konusundaki 
çalışmalarını hızlandırarak devam ediyor. 
VitrA - Artema, UN Global Compact, World Business Council for Sustainable Development, İş Dünyası 
ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği gibi gönüllü özel sektör platformlarında geleceğe yön verenler 
arasında yer alıyor. 
Avrupa Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Federasyonu (FECS), Avrupa Seramik Sanayicileri Birliği 
(Cerameunie) gibi uluslararası platformlarda yönetim kurullarında yer alan Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu, 
ayrıca Türkiye Seramik Federasyonu (SERFED) ve İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) üyesi 
olarak sürdürülebilirlik konusunda öncü konumunu devam ettiriyor.

Blue Life anlayışıyla üretilen ürünler; yeşil bina sertifikasyonlarının geçerli olduğu 
projelere, çeşitli çevresel özellikleriyle katkı sağlayan ürünlerdir. Çevresel ayak izi düşük 
olan ürünlerin, sağladıkları su tasarrufu, tamamlanan yaşam döngüsü analizleri(LCA), 
çevresel ürün beyanları(EPD), sorumlu hammadde edinimi sertifikaları(FSC), kullandıkları 
yerel malzeme vb. özellikleri ile projelerde yer almaları önerilir. Bu ürünleri, yeşil bina 
ikonu ile VitrA - Artema fiyat kataloglarında bulabilirsiniz. 2013 fiyat listelerine 
www.vitra.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
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VitrA İnovasyon Merkezi
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri’nin banyo ve karo alanında yeni malzeme, süreç ve teknoloji araştıran, 
tasarlayan, geliştiren ve üreten VitrA İnovasyon Merkezi, yeşil binaların çevresel ayak izini azaltan ve son 
kullanıcıları doğal kaynak tasarrufuna teşvik eden yenilikçi çalışmalar gerçekleştiriyor. 
Yetkinliklerini artırarak dünyadaki gelişmeleri takip ederek, yenilikçi fikirleri artırmayı ve zenginleştirmeyi 
hedefleyen merkezde, nanoteknoloji, elektronik, su ve enerji, sensör teknolojisi, akustik, ergonomi ve 
kompozit malzemeler incelenerek, pazar ve teknoloji odaklı inovasyon çalışmaları ile mevcut yeniliklerin 
hayata geçirilmesi destekleniyor.
Merkez, sürdürülebilir bir dünya için, daha önce karşılanmayan ihtiyaçlara cevap vermeyi, varolan ürün 
ve hizmetleri daha kullanışlı ve fonksiyonel hale getirmeyi amaçlayarak, sürdürülebilirlik ve inovasyonun 
kesiştiği eko-inovatif ürünler sunuyor.

VitrA İnovasyon Merkezi’nden Eko-inovasyon Örnekleri

VitrA İnovasyon Merkezi

Seramik Sağlık 
Gereçleri Armatür ve Duş 

Sistemleri

Az su 
harcayan 

klozet: 
2,5 /4 L

Su 
harcamadan 

hijyen sağlayan 
pisuvar

Daha az 
su kullanan 

lavabo

Daha az 
su kullanan 

küvet

Sıçratmayan 
pisuvar

Isı ayarlı 
akıllı 

armatürler

Fazla 
su kaybını 
önleyen 
kartuş

Kullanıcısını 
gören armatür: 

AquaSee Ne zaman 
duracağını 

bilen armatür: 
AquaTouch

Algılarıyla 
hareket eden 

teknoloji: 
Aquafeel

Suya 
sahip çıkan 
duş sistemi 
tasarımları

Suyun 
yönünü 

tasarrufa 
çeviren 
perlatör

Termostatik 
bataryalar
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Yeşil Ürün Sertifikaları
Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu, yeşil ürün sertifikalarını artırarak sürdürülebilir bir gelecek için adımlarını 
atarken, aynı zamanda yeşil binalarda çevresel ayak izinin azaltılması ile binalara sertifikasyon olanağı 
sunuyor. 

Çevresel Ürün Beyanları (Environmental Product Declarations/EPD)

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri, çevresel ürün beyanı çalışmalarını tamamlayarak 
Almaya’da bulunan Yapı ve Çevre Enstitüsü Derneği (IBU) desteği ile, tüm 
seramik sağlık gereçleri için dünyada, Çevresel Ürün Beyannamesi (Tip III) alan 
ilk markadır. Ek olarak, armatür ürünlerinin tamamı için çevresel ürün beyan 
çalışmaları tamamlanmıştır.

Çevresel ürün beyanları, kuruluşların gönüllülük esası ile bağımsız üçüncü 
kuruluşlarla denetim gerçekleştirerek ürün gruplarına aldığı dünya çapında 
kullanılan üst zorluk derecesine sahip karne çalışmasıdır. 

Orman Yönetim Konseyi Sertifikası (Forest Stewardship Council/FSC)

Doğal kaynakları yönetmenin, geleceği yönetmek olduğuna inanan Eczacıbaşı 
Yapı Gereçleri, mobilya alanında FSC (Forest Stewardship Council/Orman Yönetimi 
Konseyi Sertifikası) sertifikalı ürünler üreten Türkiye’den ilk ve tek markadır.  
Merkezi Almanya’da bulunan FSC, üretimde kullanılan ahşap malzemenin elde 
edildiği ormanların sürdürülebilir olup olmadığı, nakliyat, dağıtım gibi işlemlerin 
sorumlu orman politikası kuralları çerçevesinde yürütülüp yürütülmediği test ederek, 
sonuçları bağımsız kuruluşlar tarafından güvence altına alıyor.

İç Hava Kalitesi

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri, kanser riski taşıması ve alerjik astım oluşumuna neden olması bakımından risk 
içermeyen levha ürünleri kullanarak tüketici sağlığını korumaya özen gösteriyor. 
Formaldehit miktarlarının düzeyine bağlı olarak üretilen levha ürünleri E1, E2 ve E3 olarak 
isimlendirilmektedir. Avrupa Birliği ülkelerinde kabul edilen formaldehit sınıfı olan E1, insan sağlığı 
üzerine minimum etkisi olan sınıftır. Eczacıbaşı Yapı Gereçleri, levha ürünlerinde özellikle formaldehit 
salımı ile ilgili E1 sınıfı levha ürünleri kullanarak size bu konuda çözümler sunuyor.

Eko Etiket (Ecolabel)

VitrA, Türkiye seramik sektöründe “Avrupa Birliği Eko-Etiketi” almaya hak kazanan  
ilk ve tek markadır. 35 adet karo serisiyle, ekolojik sürdürülebilirlik, çevreye 
duyarlılık, çevre kalitesi gibi konularda Avrupa Birliği’nden onay alan VitrA, üretimde 
su ve enerji tüketimini azaltıyor, çevre ve sağlığa zararlı atıkları en aza indiriyor. 
Tüm üretim, tasarım, yönetim süreçlerinde; enerji ve doğal kaynak tasarrufuna, 
çevreci ambalaj malzemelerinin kullanımına ve karbon salımının azaltılmasına 
özen gösteren VitrA, Türkiye’de yeni tanınmaya başlayan eko-etiket sisteminin 
öncüsüdür.



Seramik Sağlık Gereçleri 
        ve Tamamlayıcı Ürünler
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Yeşil Binalarda Tavsiye Edilen Çözümler:
Seramik Sağlık Gereçleri ve Tamamlayıcı Ürünler 

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri LEED, BREEAM ve DGNB sertifikaları için çok sayıda klozet, pisuvar ve gömme 
rezervuar seçeneği sunuyor. Önerilen ürünlerin tamamı, Çevresel Ürün Beyannamesi (Tip III) almıştır. 
Aşağıdaki tablolarda LEED, BREEAM ve DGNB sertifikalarının kategorilerine göre sınıflandırılmış 
seramik sağlık gereçleri ve tamamlayıcı ürün önerilerini bulabilirsiniz.

BREEAM Kategorisi Önerilen Ürünler
Potansiyel Puanlar 

(Ofis, AVM, 
Endüstriyel Binalar)

Potansiyel 
Puanlar (Evler)

Su Su tüketimi
Susuz pisuvar
2.5/4 L klozetler
Gömme rezervuarlar

1-3 1-4

Malzemeler
Malzemelerin 
sorumlu 
edinimi

Susuz pisuvar
2.5/4 L klozetler
Gömme rezervuarlar

- 1-3

DGNB Kategorisi Önerilen Ürünler Potansiyel Puanlar

Çevresel nitelik

Yerel çevreye etki
Susuz pisuvar
2.5/4 L klozetler
Gömme rezervuarlar

1-3

İçme suyu talebi ve 
atık su hacmi

Susuz pisuvar
2.5/4 L klozetler
Gömme rezervuarlar

1-2

LEED Kategorisi Önerilen Ürünler Potansiyel Puanlar

Su verimliliği

Su kullanımında azalma
Susuz pisuvar
2.5/4 L klozetler
Gömme rezervuarlar

2-4

Yenilikçi atık su 
teknolojileri

Susuz pisuvar
Gömme rezervuarlar 2

Malzeme ve kaynaklar Yerel malzemeler
Susuz pisuvar
2.5/4 L klozetler
Gömme rezervuarlar

1-2

İnovasyon İnovasyon
Susuz pisuvar
2.5/4 L klozetler
Gömme rezervuarlar

1
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Yeşil Binalarda Tavsiye Edilen Çözümler
Seramik Sağlık Gereçleri ve Tamamlayıcı Ürünler

TAKIM KLOZETLER

SERİ KOD AÇIKLAMA FONKSİYON EK BİLGİ

MOD 5540+5541 Duvara tam dayal› tak›m 
klozet

Standart klozetler 
için 2,5/4 L iç takım 
ile kullanılmalıdır.

T4 4470+4471 Takım klozet Standart klozetler 
için 2,5/4 L iç takım 
ile kullanılmalıdır.

NEST 5140+5141 Duvara tam dayal› takım 
klozet

Standart klozetler 
için 2,5/4 L iç takım 
ile kullanılmalıdır.

SHIFT 4395+4396 Duvara tam dayalı takım 
klozet

Standart klozetler 
için 2,5/4 L iç takım 
ile kullanılmalıdır.

RETRO 5161+5162 Duvara tam dayal› tak›m 
klozet

Standart klozetler 
için 2,5/4 L iç takım 
ile kullanılmalıdır.

SUNRISE 5388+5390 Duvara tam dayal› tak›m 
klozet

Standart klozetler 
için 2,5/4 L iç takım 
ile kullanılmalıdır.

S50 5332+5322 Duvara tam dayalı takım 
klozet

Standart klozetler 
için 2,5/4 L iç takım 
ile kullanılmalıdır.

5321+5322 Duvara tam dayalı takım 
klozet

5421+5422 Takım klozet, 65 cm, 
yüksek

S50 
Kompakt

5427+5428 Duvara tam dayal› tak›m 
klozet, 60 cm

Standart klozetler 
için 2,5/4 L iç takım 
ile kullanılmalıdır.

5424+5428 Tak›m klozet, 60 cm
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SERİ KOD AÇIKLAMA FONKSİYON EK BİLGİ

S20 5512+5514 Duvara tam dayalı takım 
klozet

Standart klozetler 
için 2,5/4 L iç takım 
ile kullanılmalıdır.

5510+5514 Takım klozet

5511+5514 Takım klozet

5513+5514 Takım klozet

5293+5422 Bedensel engelli takım 
klozeti

5293+5422 Bedensel engelli takım 
klozeti

TEK KLOZETLER

SERİ KOD AÇIKLAMA FONKSİYON EK BİLGİ

T4 4465 Duvara tam dayalı tek 
klozet

2,5/4 L gömme 
rezervuarlarla 
kullanılmalıdır.

SHIFT 4393 Yerden tek klozet 2,5/4 L gömme 
rezervuarlarla 
kullanılmalıdır.

SUNRISE 5385 Duvara tam dayalı tek 
klozet

2,5/4 L gömme 
rezervuar ile 
kullanılmalıdır.

S50 5323 Duvara tam dayalı tek 
klozet

2,5/4 L gömme 
rezervuar ile 
kullanılmalıdır.

5469 Duvara tam dayal› kanal 
y›kamal› tek klozet

S20 5520 Duvara tam dayalı tek 
klozet

2,5/4 L gömme 
rezervuar ile 
kullanılmalıdır.

5517 Tek klozet, arkadan çıkışlı

5518 Tek klozet, alttan çıkışlı
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SERİ KOD AÇIKLAMA FONKSİYON EK BİLGİ

S20 5296 Bedensel engelli tek 
klozeti

2,5/4 L gömme 
rezervuar ile 
kullanılmalıdır.

5296 Bedensel engelli tek 
klozeti

5297 Bedensel engelli tek 
klozeti

ASMA KLOZETLER

SERİ KOD AÇIKLAMA FONKSİYON EK BİLGİ

MOD 5353 Asma klozet 2,5/4 L gömme 
rezervuarlarla 
kullanılmalıdır.

T4 4464 Asma klozet

OPTIONS 5693 Mondo asma klozet 2,5/4 L gömme 
rezervuarlarla 
kullanılmalıdır.

4449* Bella asma klozet

4448 Sento asma klozet

NEST 5173 Asma klozet 2,5/4 L gömme 
rezervuar ile 
kullanılmalıdır.

METROPOLE 5671 Asma klozet, 48 cm 2,5/4 L gömme 
rezervuar ile 
kullanılmalıdır.

5676 Asma klozet

SHIFT 4392 Asma klozet 2,5/4 L gömme 
rezervuarlarla 
kullanılmalıdır.

RETRO 5648 Asma klozet Asma klozetler için 
2,5/4 L gömme 
rezervuar ile 
kullanılmalıdır.

5160 Asma klozet
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SERİ KOD AÇIKLAMA FONKSİYON EK BİLGİ

SUNRISE 5384 Asma klozet Asma klozetler için 
2,5/4 L gömme 
rezervuar ile 
kullanılmalıdır.

S20 5505 Asma klozet, 48 cm Asma klozetler için 
2,5/4 L gömme 
rezervuar ile 
kullanılmalıdır.

5507 Asma klozet, 52 cm

5298 Bedensel engelli asma
klozeti

5298 Bedensel engelli asma 
klozeti

PİSUVARLAR

SERİ KOD AÇIKLAMA FONKSİYON EK BİLGİ

RETRO 5218 Pisuvar 1 L fonksiyon 
yapılması için 
1 L yıkama 
mekanizması 
kullanılmalıdır.

S50 5330 Pisuvar 1 L fonksiyon 
yapılması için 
1 L yıkama 
mekanizması 
kullanılmalıdır.

S20 5461 Pisuvar 1 L fonksiyon 
yapılması için 
1 L yıkama 
mekanizması 
kullanılmalıdır.

5462 Pisuvar

ARK‹TEKT 5128 Pisuvar 1 L fonksiyon 
yapılması için 
1 L yıkama 
mekanizması 
kullanılmalıdır.

6202 Pisuvar

6201 Pisuvar

6563 Pisuvar
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PİSUVARLAR

SERİ KOD AÇIKLAMA FONKSİYON EK BİLGİ

ARK‹TEKT 6663 Pisuvar 1 L fonksiyon 
yapılması için 
1 L yıkama 
mekanizması 
kullanılmalıdır.4017 Pisuvar

GÖMME REZERVUARLAR

KOD AÇIKLAMA FONKSİYON EK BİLGİ

STANDART 
MONTAJ 
SETLER‹
8 cm

740-1850-02 Asma klozetler için
metal ayaklı set

2,5/4 L kullanıma 
uygundur.

740-1800-02 Asma klozetler için metal 
ayaks›z set

STANDART 
MONTAJ 
SETLER‹
8 cm

740-1720-02 Tek ve çocuk klozetleri 
için set

2,5/4 L kullanıma 
uygundur.

740-1730-02 Duvara tam dayalı tek 
klozetler için set

HIZLI
MONTAJ 
SETLER‹
8 cm

740-5800-02 Asma klozetler için duvar 
önü alçıpan uygulamalı 
set

2,5/4 L kullanıma 
uygundur.

740-4800-02 Asma klozetler için duvar 
içi (yere montaj) alçıpan 
uygulamalı set

740-5850-02 Asma klozetler için 
alçıpan duvar içi (yere 
montaj) sırt sırta 
uygulamalı set

STANDART  
MONTAJ 
SETLER‹
12 cm

733-1850 Asma klozetler için
metal ayaklı set

2,5/4 L kullan›ma 
uygundur.

733-1800 Asma klozetler için metal 
ayaksız set



19

KOD AÇIKLAMA FONKSİYON EK BİLGİ

STANDART  
MONTAJ 
SETLER‹
12 cm

733-1730 Duvara tam dayalı tek 
klozetler için set

2,5/4 L kullan›ma 
uygundur.

733-1750 Asma klozetler için 
kumanda plakası 
yüksekliği ayarlanabilir 
set

HIZLI
MONTAJ 
SETLER‹
12 cm

733-5800 Asma klozetler için duvar 
önü alçıpan uygulamalı 
set

2,5/4 L kullan›ma 
uygundur.

733-4800 Asma klozetler için 
alçıpan duvarlar içi (yere 
montaj) uygulamalı set

733-5850 Asma klozetler için 
alçıpan duvarlar içi 
(yere montaj) sırt sırta 
uygulamalı set

* Bella asma klozet, Plus X Design Tasarım ödülü ve Good Design ödülünü almıştır. 
achieved for:



Armatür ve 
Duş Sistemleri
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LEED Kategorisi Önerilen Ürünler Potansiyel Puanlar

Su verimliliği Su kullanımında 
azalma

Elektronik lavabo bataryası
Aquamax duş başlığı
Aquamax el duşu takımı
Yeni Mod fotoselli lavabo bataryası

2-4

Malzeme ve 
Kaynaklar

Geriye 
dönüştürülmüş 
bileşen

Elektronik lavabo bataryası
Aquamax duş başlığı
Aquamax el duşu takımı
Yeni Mod fotoselli lavabo bataryası

1-2

Yerel malzemeler

Elektronik lavabo bataryası
Aquamax duş başlığı
Aquamax el duşu takımı
Yeni Mod fotoselli lavabo bataryası

1-2

İnovasyon İnovasyon C-line ve Q-line ürünleri 1

BREEAM Kategorisi Önerilen Ürünler
Potansiyel Puanlar 

(Ofis, Avm, 
Endüstriyel Binalar)

Potansiyel 
Puanlar (Evler)

Su Su tüketimi

Elektronik lavabo bataryası
Aquamax duş başlığı
Aquamax el duşu takımı
Yeni Mod fotoselli lavabo 
bataryası

1-3 1-4

Malzemeler
Malzemelerin
sorumlu 
edinimi

Perlatör flex hortum 
kartuşlar
Yeni Mod fotoselli lavabo 
bataryası

- 1-3

DGNB Kategorisi Önerilen Ürünler Potansiyel Puanlar

Çevresel nitelik İçme suyu talebi ve 
atık su hacmi

Elektronik lavabo bataryası
Aquamax duş başlığı
Aquamax el duşu takımı
Yeni Mod fotoselli lavabo bataryası

1-2

Yeşil Binalarda Tavsiye Edilen Çözümler: 
Armatür ve Duş Sistemleri
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri LEED, BREEAM ve DGNB sertifikaları için armatür ve duş sistemleri çözümleri 
sunuyor. Artema ürünleri, gelişmiş mühendislik teknolojileriyle, su tasarrufu kategorisinde minimum ve 
maksimum LEED, BREEAM ve DGNB gereksinimlerini karşılamaktadır. Önerilen ürünlerin tamamının, 
Çevresel Ürün Beyannamesi (Tip III) çalışmaları tamamlanmıştır. Ek olarak perlatör flex hortum ve 
kartuşlarda LGA onayı bulunmaktadır. 

Aşağıdaki tablolarda, Artema’nın LEED, BREEAM ve DGNB sertifikalarının kategorilerine göre 
sınıflandırılmış armatür ve duş sistemleri önerilerini bulabilirsiniz.
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Yeşil Binalarda Tavsiye Edilen Çözümler:
Armatür ve Duş Sistemleri

*Tüm ürünlerimizin debileri 3.0 bar dinamik su basıncında ölçülür.

ARMATÜRLER

SERİ KOD AÇIKLAMA AKIŞ DEBİSİ

STYLE X A40173STA Lavabo bataryası 
(sifon kumandalı)

5,7 L/dk

A40170STA Lavabo bataryası 

Q-LINE 
Eco Smart

A40776ENR Lavabo bataryası 
(sifon kumandalı)

5,7 L/dk

A40775ENR Lavabo bataryası 

A40980ENR Lavabo bataryası 
(sifon kumandalı-yüksek)

A40798ENR Lavabo bataryası (yüksek)

A42078ENR Eviye bataryası

Q-LINE A40776STA Lavabo bataryası 
(sifon kumandalı)

5,7 L/dk

A40775STA Lavabo bataryası 

A40980STA Lavabo bataryası 
(sifon kumandalı-yüksek)

A40798STA Lavabo bataryası (yüksek)
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*Tüm ürünlerimizin debileri 3.0 bar dinamik su basıncında ölçülür.

SERİ KOD AÇIKLAMA AKIŞ DEBİSİ

AXE S A41069STA Lavabo bataryası 5,7 L/dk

A42313STA Lavabo bataryası 
(döner borulu)

AQUAHEAT A47037STA Termostatik lavabo bataryası 1,9 L/dk

AQUAFEEL A47036STA SST lavabo bataryası 1,9 L/dk

A47018STA SST lavabo bataryası

AQUASEE A47043STA Ankastre fotoselli lavabo 
bataryası (pilli-çift su girişli)

1,9 L/dk

A47046STA Ankastre fotoselli lavabo 
bataryası (elektrikli-çift su girişli)

A47020STA Fotoselli lavabo bataryası
(pilli-tek su girişli)

A47021STA Fotoselli lavabo bataryası 
(elektrikli-tek su girişli)

A47009STA Fotoselli lavabo bataryası
(pilli-çift su girişli)

A47008STA Fotoselli lavabo bataryası 
(elektrikli-çift su girişli)
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*Tüm ürünlerimizin debileri 3.0 bar dinamik su basıncında ölçülür.

SERİ KOD AÇIKLAMA AKIŞ DEBİSİ

AQUASEE A47007STA Fotoselli lavabo bataryası
(pilli-tek su girişli)

1,9 L/dk

A47006STA Fotoselli lavabo bataryası 
(elektrikli-tek su girişli)

A47003STA Fotoselli lavabo bataryası 
(elektrikli-tek su girişli)

A47002STA Fotoselli lavabo bataryası 
(pilli-çift su girişli)

A47004STA Fotoselli lavabo bataryası 
(elektrikli-çift su girişli)

A47005STA Fotoselli lavabo bataryası
(pilli-tek su girişli)

A47054STA Fotoselli lavabo bataryası 
(elektrikli-tek su girişli)

AQUATOUCH A47059STA Zaman ayarlı lavabo bataryası 1,9 L/dk

AQUAMED A47012STA Lavabo bataryası (bedensel 
engelli kullanımına uygun)

1,9 L/dk

A42312STA Doktor bataryası

A42311STA Doktor bataryası (duvardan)
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*Tüm ürünlerimizin debileri 3.0 bar dinamik su basıncında ölçülür.

DUŞ SİSTEMLERİ
SERİ KOD AÇIKLAMA AKIŞ DEBİSİ

AQUAMAX A45615 Aquamax duş başlığı 6 L/dk

A45616 Aquamax el duşu takımı

A45617 Aquamax sürgülü el duşu 
takımı

SENSE A45545 Yeni Sense el duşu takımı 6 L/dk

A45546 Yeni Sense sürgülü el duşu 
takımı



Banyo 
    Mobilyaları
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Yeşil Binalarda Tavsiye Edilen Çözümler:
Banyo Mobilyaları
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri LEED, BREEAM ve DGNB sertifikaları için Options Lux, Gala Classic ve Gala 
serilerinde seçenekler sunuyor. Önerilen ürünlerin tamamı, Orman Yönetim Konseyi Sertifikası (FSC)’na 
sahiptir.
Aşağıdaki tablolarda LEED, BREEAM ve DGNB sertifikalarının kategorilerine göre sınıflandırılmış banyo 
mobilyaları önerilerini bulabilirsiniz.

LEED Kategorisi LEED Kategorisi Önerilen Ürünler Potansiyel Puanlar

Malzeme ve 
Kaynaklar

Yerel malzemeler Options Lux, Gala,
Gala Classic 1-2

Sertifikalı ahşap Options Lux, Gala,
Gala Classic 1

İç ortam kalitesi Düşük salımlı 
malzemeler

Options Lux, Gala,
Gala Classic 4

İnovasyon İnovasyon Options Lux, Gala,
Gala Classic 1

BREEAM Kategorisi Önerilen Ürünler
Potansiyel Puanlar 

(Ofis, Avm, 
Endüstriyel Binalar)

Potansiyel 
Puanlar (Evler)

Sağlık ve 
konfor

Uçucu organik
Bileşenler

Options Lux, Gala, 
Gala Classic 1 1

Malzemeler Malzemelerin 
sorumlu edinimi

Options Lux, Gala, 
Gala Classic 1-3 1-3

DGNB Kategorisi Önerilen Ürünler Potansiyel Puanlar

Çevresel nitelik Yerel çevreye 
etki Options Lux, Gala, Gala Classic 1-3
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Yeşil Binalarda Tavsiye Edilen Çözümler
Banyo Mobilyaları

SERİ KOD AÇIKLAMA

OPTIONS 
LUX

53100
53101
53102
53103
53104
53105
53106

Tezgah, 60 cm, parlak siyah
Tezgah, 100 cm, parlak siyah
Tezgah, 120 cm, parlak siyah
Tezgah, 140 cm, parlak siyah
Tezgah, 160 cm, parlak siyah
Tezgah, 180 cm, parlak siyah
Tezgah, 200 cm, parlak siyah

54076*
54079*
55034*

Lavabo dolabı, 60 cm, parlak siyah
Lavabo dolabı, 100 cm, parlak siyah
Lavabo dolabı, 120 cm, parlak siyah

55038*

55223*

55041*

55044*

Aydınlatmalı dolaplı ayna, 60 cm,
parlak siyah, sol
Aydınlatmalı dolaplı ayna, 60 cm,
parlak siyah, sağ
Aydınlatmalı dolaplı ayna, 100 cm,
parlak siyah
Aydınlatmalı dolaplı ayna, 120 cm,
parlak siyah

55048
55104*

Boy dolabı, parlak siyah, sol
Boy dolabı, parlak siyah, sağ

GALA 
CLASSIC

55117
55118
55119

55120
55121
55122

55123
55124
55125

Lavabo dolabı, 80 cm, parlak beyaz-altın
Lavabo dolabı, 80 cm, parlak beyaz-krom
Lavabo dolabı, 80 cm, parlak beyaz-bakır

Lavabo dolabı, 80 cm, parlak siyah-altın
Lavabo dolabı, 80 cm, parlak siyah-krom
Lavabo dolabı, 80 cm, parlak siyah-bakır

Lavabo dolabı, 80 cm, parlak bej-altın
Lavabo dolabı, 80 cm, parlak bej-krom
Lavabo dolabı, 80 cm, parlak bej-bakır
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SERİ KOD AÇIKLAMA

GALA 
CLASSIC

55126
55127
55128

55129
55130
55131

55132
55133
55134

Lavabo dolabı, 100 cm, parlak beyaz-altın
Lavabo dolabı, 100 cm, parlak beyaz-krom
Lavabo dolabı, 100 cm, parlak beyaz-bakır

Lavabo dolabı, 100 cm, parlak siyah-altın
Lavabo dolabı, 100 cm, parlak siyah-krom
Lavabo dolabı, 100 cm, parlak siyah-bakır

Lavabo dolabı, 100 cm, parlak bej-altın
Lavabo dolabı, 100 cm, parlak bej-krom
Lavabo dolabı, 100 cm, parlak bej-bakır

55135
55136
55137

55138
55139
55140

55141
55142
55143

Lavabo dolabı, 120 cm, parlak beyaz-altın
Lavabo dolabı, 120 cm, parlak beyaz-krom
Lavabo dolabı, 120 cm, parlak beyaz-bakır

Lavabo dolabı, 120 cm, parlak siyah-altın
Lavabo dolabı, 120 cm, parlak siyah-krom
Lavabo dolabı, 120 cm, parlak siyah-bakır

Lavabo dolabı, 120 cm, parlak bej-altın
Lavabo dolabı, 120 cm, parlak bej-krom
Lavabo dolabı, 120 cm, parlak bej-bakır

55169

55170

55171

Desenli aydınlatmalı dolaplı ayna, 80 cm,
parlak beyaz
Desenli aydınlatmalı dolaplı ayna, 80 cm, 
parlak siyah
Desenli aydınlatmalı dolaplı ayna, 80 cm, 
parlak bej

55172

55173

55174

Desenli aydınlatmalı dolaplı ayna, 100 cm,
parlak beyaz
Desenli aydınlatmalı dolaplı ayna, 100 cm, 
parlak siyah
Desenli aydınlatmalı dolaplı ayna, 100 cm, 
parlak bej

55175

55176

55177

Desenli aydınlatmalı dolaplı ayna, 120 cm,
Parlak beyaz
Desenli aydınlatmalı dolaplı ayna, 120 cm, 
parlak siyah
Desenli aydınlatmalı dolaplı ayna, 120 cm, 
parlak bej
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SERİ KOD AÇIKLAMA

GALA 
CLASSIC

55187
55188
55189

55190
55191
55192

55193
55194
55195

55196
55197
55198

55199
55178
55179

55202
55203
55204

Orta boy ünite, sol, parlak beyaz-altın
Orta boy ünite, sol, parlak beyaz-krom
Orta boy ünite, sol, parlak beyaz-bakır

Orta boy ünite, sol, parlak siyah-altın
Orta boy ünite, sol, parlak siyah-krom
Orta boy ünite, sol, parlak siyah-bakır

Orta boy ünite, sol, parlak bej-altın
Orta boy ünite, sol, parlak bej-krom
Orta boy ünite, sol, parlak bej-bakır

Orta boy ünite, sağ, parlak beyaz-altın
Orta boy ünite, sağ, parlak beyaz-krom
Orta boy ünite, sağ, parlak beyaz-bakır

Orta boy ünite, sağ, parlak siyah-altın
Orta boy ünite, sağ, parlak siyah-krom
Orta boy ünite, sağ, parlak siyah-bakır

Orta boy ünite, sağ, parlak bej-altın
Orta boy ünite, sağ, parlak bej-krom
Orta boy ünite, sağ, parlak bej-bakır

55205
55206
55207

55208
55209
55210

55211
55212
55213

55214
55215
55216

55217
55218
55219

55220
55221
55222

Boy dolabı, sol, parlak beyaz-altın
Boy dolabı, sol, parlak beyaz-krom
Boy dolabı, sol, parlak beyaz-bakır

Boy dolabı, sol, parlak siyah-altın
Boy dolabı, sol, parlak siyah-krom
Boy dolabı, sol, parlak siyah-bakır

Boy dolabı, sol, parlak bej-altın
Boy dolabı, sol, parlak bej-krom
Boy dolabı, sol, parlak bej-bakır

Boy dolabı, sağ, parlak beyaz-altın
Boy dolabı, sağ, parlak beyaz-krom
Boy dolabı, sağ, parlak beyaz-bakır

Boy dolabı, sağ, parlak siyah-altın
Boy dolabı, sağ, parlak siyah-krom
Boy dolabı, sağ, parlak siyah-bakır

Boy dolabı, sağ, parlak bej-altın
Boy dolabı, sağ, parlak bej-krom
Boy dolabı, sağ, parlak bej-bakır

GALA 
CLASSIC

53202
53203
53204

2’li çekmece, mat beyaz
2’li çekmece, mat siyah
2’li çekmece, mat bej

53206
53207
53208

Makyaj çekmecesi, mat beyaz
Makyaj çekmecesi, mat siyah
Makyaj çekmecesi, mat bej
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SERİ KOD AÇIKLAMA

GALA 55224
55227
55230

56017
56018
56019

Lavabo dolabı, 60 cm, parlak beyaz-krom
Lavabo dolabı, 60 cm, parlak siyah-krom
Lavabo dolabı, 60 cm, parlak bej-krom

Lavabo dolabı, 60 cm, parlak beyaz-altın
Lavabo dolabı, 60 cm, parlak siyah-altın
Lavabo dolabı, 60 cm, parlak bej-altın

55233
55236
55239

56020
56021
56022

Lavabo dolabı, 80 cm, parlak beyaz-krom
Lavabo dolabı, 80 cm, parlak siyah-krom
Lavabo dolabı, 80 cm, parlak bej-krom

Lavabo dolabı, 80 cm, parlak beyaz-altın
Lavabo dolabı, 80 cm, parlak siyah-altın
Lavabo dolabı, 80 cm, parlak bej-altın

55242
55245
55248

56023
56024
56025

Lavabo dolabı, 100 cm, parlak beyaz-krom
Lavabo dolabı, 100 cm, parlak siyah-krom
Lavabo dolabı, 100 cm, parlak bej-krom

Lavabo dolabı, 100 cm, parlak beyaz-altın
Lavabo dolabı, 100 cm, parlak siyah-altın
Lavabo dolabı, 100 cm, parlak bej-altın

55251
55254
55257

56026
56027
56028

Lavabo dolabı, 120 cm, parlak beyaz-krom
Lavabo dolabı, 120 cm, parlak siyah-krom
Lavabo dolabı, 120 cm, parlak bej-krom

Lavabo dolabı, 120 cm, parlak beyaz-altın
Lavabo dolabı, 120 cm, parlak siyah-altın
Lavabo dolabı, 120 cm, parlak bej-altın

55260

55263

55266

56029

56030

56031

Asimetrik lavabo dolabı, 120 cm, sol,
parlak beyaz-krom
Asimetrik lavabo dolabı, 120 cm, sol, 
parlak siyah-krom
Asimetrik lavabo dolabı, 120 cm, sol, 
parlak bej-krom

Asimetrik lavabo dolabı, 120 cm, sol, 
parlak beyaz-altın
Asimetrik lavabo dolabı, 120 cm, sol, 
parlak siyah-altın
Asimetrik lavabo dolabı, 120 cm, sol, 
parlak bej-altın
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SERİ KOD AÇIKLAMA

GALA 55269

55272

55275

56032

56033

56034

Asimetrik lavabo dolabı, 120 cm, sağ,
parlak beyaz-krom
Asimetrik lavabo dolabı, 120 cm, sağ, 
parlak siyah-krom
Asimetrik lavabo dolabı, 120 cm, sağ, 
parlak bej-krom

Asimetrik lavabo dolabı, 120 cm, sağ, 
parlak beyaz-altın
Asimetrik lavabo dolabı, 120 cm, sağ, 
parlak siyah-altın
Asimetrik lavabo dolabı, 120 cm, sağ, 
parlak bej-altın

55281

55282

55283

55985

55986

55987

Aydınlatmalı dolaplı ayna, 60 cm, sol,
parlak beyaz
Aydınlatmalı dolaplı ayna, 60 cm, sol, 
parlak siyah
Aydınlatmalı dolaplı ayna, 60 cm, sol, 
parlak bej

Aydınlatmalı dolaplı ayna, 60 cm, sağ,
parlak beyaz
Aydınlatmalı dolaplı ayna, 60 cm, sağ, 
parlak siyah
Aydınlatmalı dolaplı ayna, 60 cm, sağ, 
parlak bej

55284

55285

55286

Aydınlatmalı dolaplı ayna, 80 cm,
parlak beyaz
Aydınlatmalı dolaplı ayna, 80 cm, 
parlak siyah
Aydınlatmalı dolaplı ayna, 80 cm, 
parlak bej

55287

55288

55289

Aydınlatmalı dolaplı ayna, 100 cm,
parlak beyaz
Aydınlatmalı dolaplı ayna, 100 cm, 
parlak siyah
Aydınlatmalı dolaplı ayna, 100 cm, 
parlak bej

55290

55291

55292

Aydınlatmalı dolaplı ayna, 120 cm,
parlak beyaz
Aydınlatmalı dolaplı ayna, 120 cm, 
parlak siyah
Aydınlatmalı dolaplı ayna, 120 cm, 
parlak bej
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SERİ KOD AÇIKLAMA

GALA 55303
55306
55309

56035
56036
56037

55312
55315
55318

56038
56039
56040

Orta boy ünite, sol, parlak beyaz-krom
Orta boy ünite, sol, parlak siyah-krom
Orta boy ünite, sol, parlak bej-krom

Orta boy ünite, sol, parlak beyaz-altın
Orta boy ünite, sol, parlak siyah-altın
Orta boy ünite, sol, parlak bej-altın

Orta boy ünite, sağ, parlak beyaz-krom
Orta boy ünite, sağ, parlak siyah-krom
Orta boy ünite, sağ, parlak bej-krom

Orta boy ünite, sağ, parlak beyaz-altın
Orta boy ünite, sağ, parlak siyah-altın
Orta boy ünite, sağ, parlak bej-altın

55321
55324
55327

56041
56042
56043

55330
55333
55336

56044
56045
56046

Boy dolabı, sol, parlak beyaz-krom
Boy dolabı, sol, parlak siyah-krom
Boy dolabı, sol, parlak bej-krom

Boy dolabı, sol, parlak beyaz-altın
Boy dolabı, sol, parlak siyah-altın
Boy dolabı, sol, parlak bej-altın

Boy dolabı, sağ, parlak beyaz-krom
Boy dolabı, sağ, parlak siyah-krom
Boy dolabı, sağ, parlak bej-krom

Boy dolabı, sağ, parlak beyaz-altın
Boy dolabı, sağ, parlak siyah-altın
Boy dolabı, sağ, parlak bej-altın

53202
53203
53204

2’li çekmece, mat beyaz
2’li çekmece, mat siyah
2’li çekmece, mat bej

53206
53207
53208

Makyaj çekmecesi, mat beyaz
Makyaj çekmecesi, mat siyah
Makyaj çekmecesi, mat bej

* Options Lux lavabo dolabı, dolaplı ayna ve banyo dolabı Good Design ödülünü almaya hak 
kazanmıştır.
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KFC-Torium Restoranı

Ürün görselleri temsilidir.
Ayrıntılı kodlar ve ürün seçimleri için satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

BASF YKS
Eser Holding

Cevahir Kavacık İş MerkeziGoogle CI

Birleşim Mühendislik

Kapital GYO-Olive Plaza

Hilton Garden Inn İstanbul

Method Research Company

Metlife Türkiye Ofisi

Migros Maya BodrumPhilips Genel Merkez Binası

Rönesans Mecidiyeköy Ofis

BASF Dilovası Yönetim Binası

TEC-Türk Motor Merkezi
Tekfen Bomonti Apartmanları

Tekfen Levent Ofis

TORIUM AVM

Unilever Merkez Ofisi

Wilo Pompa Tesisi

KFC-Bostancı Restoranı

Manisa Magnesia AVM

Kanyon AVM

Kanyon Ofis

VitrA - Artema Ürünleri ile 
Yeşil Sertifikalı Bina Örnekleri
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Notlar
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Notlar
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