
Root Koleksiyonu
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Root
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Banyonuzun atmosferini tamamlayan ve güçlendiren sistemsel
bir yaklaşım sunan koleksiyon iki farklı tasarım alternatifi sunuyor.

Root Round

Yalın tasarım çizgisine sahip yuvarlak hatlı bataryalar, lavabo 
ve klozet alanında seçilen formun kusursuzca devam etmesini 
sağlıyor.

Root Square

Köşeli tasarım çizgisine sahip bataryalar, daha net, dikkat çekici 
görüntü için modern geometrik formların eşsiz tamamlayıcısı 
oluyor.

Kusursuz 
tamamlayıcı
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Root Square

R o o t

Root Square
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R o o t

Yalın tasarım çizgisini yuvarlak ve keskin 
hatlarla mükemmel şekilde koruyan armatürler, 
özel renk alternatifleriyle de ayrışıyor. Krom, 
altın, bakır veya fırçalı nikel renk seçenekleriyle 
sunulan bataryalar, banyo mobilyalarınızı 
kusursuz şekilde tamamlıyor.

Koleksiyonun özel kaplama teknolojileri ile 
renklenen parçaları, ilk günkü rengini uzun yıllar 
boyunca koruyor.

Renklerin uyumu
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İhtiyaç duyulan tüm çözümleri sunan koleksiyon, standart 
banyo bataryaları yanında küvet bataryası, ankastre banyo 
ve duş bataryası seçeneklerini de barındırıyor.

Özel çözümler

8 Root Round 

Root Square

R o o t
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S e r i  i s m i

Minibox sıva altı grubu ile uyumlu ankastre 
banyo ve duş bataryaları, yıkanma alanınızın 
en verimli şekilde kullanılmasını sağlıyor ve 
banyonuzda yer kazandırıyor. 

V-Box sıva altı çözümü ise banyonuzda 
güvenliğinizi artıracak ankastre termostatik 
seçeneğini de içeriyor.

10 Root Round 

R o o t
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Koleksiyondaki Unified Water Label sertifikalı 
armatürler, kullanılan özel perlatör sayesinde 
5 L/dk su akışı ile en düşük tüketim grubunda 
maksimum kullanım rahatlığı ve %60 su 
tasarrufu sağlıyor. 

Ayarlanabilir ısı ve debi limitörlü kartuş ise 
enerji ve su tüketiminde ekstra tasarruf 
sunuyor. Her damlanın değerini bilerek, doğal 
kaynakların korunmasına katkı sağlıyor.

Mavi gezegenimiz 
için sürdürülebilirlik

R o o t

Root Square
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S e r i  i s m i

Root Square

Konforlu kullanım

Koleksiyonun lavabo bataryaları özel tasarımı 
sayesinde ek bir aparata ihtiyaç duymadan elle 
kolayca monte edilebiliyor. Metal bir parayla 
kolayca sökülüp temizlenebilen perlatör ise 
kireç tıkanmalarının önüne geçiyor.

14

R o o t



Root armatür ve duş sistemleri; güvenilir ve sorunsuz bir 
kullanım için TSE’nin belirlediği tüm testlerle dayanıklılığını 
kanıtladı ve TSE çift yıldız almaya hak kazandı.

Yüksek kalite 
standartları

1716

R o o t
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Kusursuz çözüm
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Root Round

Lavabo Bataryaları
Y:150 / U:120

Y:150 / U:120

 Yükseklik / Uzunluk 

 Yükseklik / Uzunluk 

Y:175 / U:135

Y:175 / U:140

Y:315 / U:180

Y:310 / U:180 Y:100 / U:180 Y:210 / U:270

Y:110 / U:190 Y:115 / U:210 Y:150 / U:235
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El Duşu Çıkışı
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