
Root Koleksiyonu
Benim banyom, benim seçimim.





Biz, banyoların en doğal ve
insani yaşam alanları olduğuna inanıyoruz. 

Bu yüzden banyolara hiç durmadan 
yatırım yapıyoruz.

Tasarımcı iş birlikleri 
VitrA, dünya çapında tanınan endüstriyel 
tasarımcılarla çalışıyor. Kendi 
alanında en yetenekli tasarımcılarla 
yapılan iş birlikleri tamamen özgün 
ürün koleksiyonları ve yeni banyo 
deneyimlerine dönüşüyor.

Mükemmelliğe giden yol
Türkiye ve Rusya’daki en ileri
teknolojilerle donatılan yedi üretim
tesisi, en yüksek standartlarla sofistike
tasarımlara hayat verirken, VitrA’nın
ekolojik ayak izini de sürekli olarak
azaltıyor.

Geleceği şekillendiren teknolojiler 
VitrA, güçlü bir mühendis ekibiyle Ar-Ge 
çalışmalarını gerçekleştirdiği VitrA 
İnovasyon Merkezi’nde, yeni çözüm ve 
teknolojilerle banyo sektörüne öncülük 
ediyor.

Dünyada VitrA 
VitrA’nın seçkin banyo tasarımları, 
75’ten fazla ülkede yaklaşık 2.000 satış 
noktasının yanı sıra, İstanbul, Londra, 
Köln, Moskova, Dubai, Mumbai ve Delhi 
gibi dünyanın önemli şehirlerindeki 150 
özel VitrA mağazasında kullanıcılarla 
buluşuyor.

Geleceğe sözümüz var.
VitrA, çevresel etkisini azaltmayı 
hedefleyen “Blue Life” ilkelerini üretim, 
tasarım ve yönetim felsefesi olarak 
benimsiyor ve uyguluyor.

Geliştirilmiş kişisel hijyen deneyimi 
VitrA, insan sağlığı konusunda sürekli 
araştırmalarının sonucunda, banyoda 
hijyen koşullarını geliştiren yeni 
teknolojiler sunuyor. Bu çözümler, 
kullanıcıların hijyen deneyimini yeni 
bir boyuta taşıyor.

İlham veren tasarım
Her şey tasarım ekibinin ihtiyaç, istek ve 
tercihleri anlamak için sorular sormasıyla 
başlıyor. VitrA’nın geniş ürün yelpazesi, 
tüm ihtiyaç ve beğenileri karşılamaya 
olanak tanıyan çekici kombinasyonlar 
sunuyor.

Bir bütün olarak banyo
İnsanların fiziksel ve duygusal 
ihtiyaçlarını anlamak ve karşılamak için 
çalışan VitrA, banyoda olması gereken 
tüm bileşenleri üretmek için tasarıma 
yatırım yapıyor.
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Root Banyo Mobilyaları
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Yeni Root Koleksiyonu hayal edilen banyo 
tasarımının kolaylıkla yapılabilmesi için sistem 
yaklaşımıyla geliştirildi. 

Her detay düşünülerek oluşturulan koleksiyon, 
dar veya geniş tüm banyo alanlarına uyum 
sağlayabilecek ölçü ve model çeşitliliği sunuyor. 
Farklı doku, renk, kulp, ayak seçenekleri 
sayesinde kişiselleştirilmiş, kendine özgü tarzı 
olan banyolar tasarlanmasını kolaylaştırıyor.

Hayallerdeki 
banyo için 

kusursuz çözüm

Root Groove

R o o t
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R o o t

Root Flat



10 11

R o o t

Koleksiyon kişiselleştirilmiş banyo deneyimi için 
üç farklı tasarım alternatifiyle sunuluyor.

Root Flat, yalın ve sade hatlarıyla minimal banyo 
tasarımından hoşlananlar için güçlü bir alternatif 
sunuyor.

Root Groove, kapaklardaki fuga detayı ve 
mat renk seçenekleriyle daha modern banyo 
tasarılarının yapılabilmesini sağlıyor.

Root Classic ise klasik ve geleneksel tasarım 
çizgisi arayanlar için harika bir alternatif oluyor.

Kolay ve akıllı 
kombinasyon

Root GrooveRoot Flat

Root Classic
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RootR o o t

Root ClassicRoot Classic
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Root Flat,  farklı ihtiyaç ve zevklere cevap veren mat, parlak ve ahşap olmak 
üzere üç farklı renk paleti sunuyor. 

Yüksek parlaklık derecesine sahip beyaz, inci grisi, antrasit ve sahra beji 
renkleriyle koleksiyon camsı ve pürüzsüz bir görünümüyle banyolara ışıltı 
katıyor.  

Mat renk paletindeki kaya gri, fırtına gri ve lacivert renkleri ise modern 
ve trend banyolar tasarlanmasını sağlıyor. Parlak ve mat renkli lavabo 
dolaplarının çekmecelerinde kullanılan doğal ahşap farklı bir hava katarak 
beklenenin ötesine geçiyor.

Ahşabın sıcak ve sakinleştirici etkisini banyolarına taşımak isteyenler 
için ise doğal meşe, ceviz ve cordoba renk seçenekleri sunuluyor. Lavabo 
dolaplarının çekmece içlerinde kullanılan antrasit renk ahşapla şık ve doğal 
bir kontrast yaratıyor.

R o o t

Zengin renkler

Parlak beyaz Mat fır tına gri

Parlak inci grisi Mat lacivert

Parlak sahra beji Cordoba

Parlak antrasit Doğal meşe

Mat kaya gri Ceviz Root Flat
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R o o t

Root Groove, mat renkleri ve kapaklardaki 
fuga detayıyla modern bir görünüm sunuyor. 

Soğuktan sıcak renklere kadar geniş bir renk 
yelpazesine sahip olan koleksiyon, beyaz, açık 
gri, gri, grafit, lacivert, retro yeşil ve  fiyord 
yeşili olmak üzere yedi farklı renk alternatifiyle 
sunuluyor. 

Siyah, krom ve beyaz alternatifi 
bulunan kulplarla isteğe göre farklı renk 
kombinasyonları yapılabiliyor.

Root Groove

Mat fiyord yeşili

Mat lacivert

Mat retro yeşili

Mat grafitMat gri

Mat beyaz Mat açık gri
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Modern görünüm
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R o o t

Root Classic, mat renkleriyle daha klasik ve geleneksel bir banyo 
tasarımı yapılmasını sağlıyor. 

Beyaz, açık gri, gri, grafit, lacivert, retro yeşil ve  fiyord yeşili olmak 
üzere yedi farklı renk alternatifi olan Root Classic, siyah, krom ve 
beyaz seçenekleri bulunan kulplarla kombinlenebiliyor.

Klasik görünüm

Mat lacivert

Mat açık gri

Mat fiyord yeşili Mat retro yeşili

Mat grafit

Mat beyaz

Mat gri

Root Classic



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

Root Flat



22 23

R o o t

Root Flat

Root banyo sistemi, her türlü ihtiyacı karşılamak için 
tasarlandı. Dolaplar ve çekmece üniteleri, tüm eşyaların 
düzenli saklanmasına yardımcı oluyor. Çekmece 
içlerinde yer alan bölmeler, fön makinası, fırça, maşa 
gibi eşyaların kolayca organize edilmesini sağlayıp 
dağınık görünümü ortadan kaldırıyor.

Daha düzenli
banyolar

Root Flat
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Ergonomik testlerle ölçüleri optimize edilen 
alt çekmeceler, kullanılan ara bölmeleri 
sayesinde temizlik malzemelerinin devrilmeden 
saklanabilmesi için ideal ortamı oluşturuyor.

R o o t

Root Flat Root Flat
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Koleksiyon, kapaklı ve çekmeceli dolap seçenekleriyle 
ekstra depolama ve saklama alanı sunarak banyonun 
verimli kullanılmasına yardımcı oluyor. 

Daha büyük banyolar için tasarlanan dört çekmeceli, 
çift hazneli lavabo dolabı ise geniş aileler için ideal bir 
çözüm sunuyor. 

Root Flat

Root Flat

R o o t
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R o o t

İhtiyaca göre yukarıya veya aşağıya monte 
edilebilen farklı ölçülerdeki dolaplar sayesinde 
saklama ve depolama çözümlerini en üst düzeye 
çıkarıyor.

Root Flat Root Groove
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R o o t

Koleksiyon çamaşır sepetli, sepetsiz, dar, 
standart, uzun veya kısa boy dolapları 
alternatifleriyle farklı ihtiyaçlar için özel
çözümler sunuyor. 

Açık raflı boy dolapları sık kullanılan eşyalara 
erişimi kolaylaştırırken, çamaşır sepetli boy 
dolabı kirliler için modern bir alternatif oluyor. 
Dar boy dolapları ise küçük banyoların saklama 
alanı ihtiyacını en optimum şekilde çözüyor.

Root Classic Root Flat
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R o o t

Root Flat

Dar banyolar için özel tasarlanmış kapaklı ve 
çekmeceli lavabo dolapları, boy dolapları ve ek 
modüller, en küçük banyolara bile uyum sağlıyor. 

Koleksiyon özellikle derinlik alternatifleriyle dar 
banyolar için kullanışlı alanlar yaratarak banyo 
tasarımında esneklik sunuyor. Lavabo dolapları 
standart derinlik olan 46 cm dışında, 28 cm ve 38 cm 
derinlikteki alternatifleriyle kompakt banyolar için 
ideal çözüm oluyor.

Dar banyolara 
özel saklama 

alanları 
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RootR o o t

Root GrooveRoot Classic
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Klozetler 

36
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R o o t

IntegraIntegra Square

Zentrum

VitrA Root Koleksiyonu; VitrA Integra, Integra Square ve Zentrum 
serisi klozetlerle mükemmel uyum içindedir.

Kusursuz uyum



40 41Integra Square Asma Klozet

Modern form: 
Integra Square

Integra Square Takım Klozet Integra Square Yerden Klozet

R o o t



42 43Integra Asma Klozet

Sade ve zamansız: 
Integra

Integra Takım Klozet Integra Yerden Klozet

R o o t
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R o o t

Zentrum Asma Klozet

Yumuşak hatlar:
Zentrum

Zentrum Takım Klozet
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R o o t

Kanallı klozetKanalsız klozet

VitrA Rim-ex bakterilere saklanacak kanal bırakmaz, 
patentli teknolojisi suyun hazne içerisinde her yeri 
temizlemesini sağlar. VitrA Rim-ex kanalsız klozetlerde 
sağlığa zararlı bakterileri ve organizmaları saklayan 
kanal ve delikler bulunmaz; bu sayede standart 
klozetlere oranla %95 daha az kir tutar, daha kolay 
temizlenir. 3 kanallı su dağıtma sistemi ve iç hazne 
tasarımı, patentli teknolojisi sayesinde her yıkamada 
su değmeyen alan kalmayacak şekilde klozetin 
haznesinin temizlenmesini, standartların ötesinde %25 
daha iyi yıkama yapılmasını sağlar.

Bakterilere yer 
bırakmayan 

kanalsız klozet
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 VitrA Hygiene ile
kaplanan yüzey

 VitrA Hygiene ile
kaplanmayan yüzey

Eşit miktarda
kirli yüzeyler 12 saat sonra 24 saat sonraBakteri gelişimi

Tüm VitrA markalı seramiklerde bakteri gelişimini %99,9 oranında önleyen VitrA 
Hygiene özel sır teknolojisi kullanılır. VitrA Hygiene sırrı, kullanım esnasında 
yüzeyine bulaşan ve çoğalarak kolonileşmeye çalışan bakterilerin hücre yapısını 
bozarak onları etkisiz hale getirir. 

Tüm dünyada kullanılan ISO 22196, JIS Z 2801, ASTM E 3031- 15, TSE 13420 test 
metotlarına göre VitrA Hygiene’in hem gram negatif (E.coli) hem de gram pozitif 
(S.aureus) bakterilere karşı etkili olduğu ulusal ve uluslararası akredite laboratuvarlar 
tarafından onaylanmıştır. 

VitrA Hygiene sırrı seramik ürünlerin pişirilme süreci öncesinde ürünün hem iç 
hem de dış yüzeylerini tamamen kaplayacak şekilde uygulandıktan sonra yüksek 
sıcaklıkta pişirilir, böylece sır tabakası ürünle bütünleşir banyolarda tam hijyenik 
koruma en yoğun kullanım koşullarında bile ürünün kullanıldığı yıllar boyunca 
devam eder. VitrA Hygiene ile daha az kimyasal, daha fazla hijyen.

Zararlı bakteri
gelişimini engelleyen

iyon teknolojisi

R o o t



50 51

Gizli montajlı klozet Standart montajlı klozet

Motaj detaylarını ve vidalarını saklayan gizli montaj özelliği toz ve 
kirlerin girebileceği alanları yok eder ve kolay temizlik sağlar.

Kirlere yer
bırakmayan tasarım

R o o t
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1- Ekstra hijyenik kapak
 Duroplast, gözeneksiz
 yapısı sayesinde kimyasalları
 bünyesinde emmez,
 sağlıya zararlı organizmaların
 oluşmasına izin vermez.
 Bu sebeple plastik kapaklara
 göre daha hijyenik ve
 dayanıklıdır.

2- Kolay temizlenebilir kapak
 VitrA Kolay Sök-Tak Klozet
 Kapağı vida gerektirmeyen
 montaj özelliği sayesinde
 rahatça çıkarılıp temizlenir,
 kolayca geri takılır.

3- Yavaş kapanan sessiz kapak
 Özel menteşesi sayesinde
 yavaş ve sessiz kapanır,
 güvenli kullanım sağlar.

Konforlu ve 
hijyenik kapak 

teknolojileri

R o o t R o o t

VitrA
Kolay Sök-Tak

K
o l a y  t e m i z l e n e b i l i r

 k
a p a

k
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Integra ve Zentrum klozetlerin tasarım çizgileriyle uyumlu klozet 
kapaklarıyla birbirinden farklı kombinasyonlar yaratılabilir.

Form çeşitliliği

91-003R009 - Integra Square

191-003R009 - Integra Square

108-003R009 - Integra

108-003R009 - Integra

127-003R009 - Zentrum

110-003R009 - Integra & Zentrum

R o o t
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Armatürler

56



S e r i  i s m i
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Banyonuzun atmosferini tamamlayan ve güçlendiren sistemsel
bir yaklaşım sunan armatür koleksiyonu iki farklı tasarım alternatifiyle 
sunuluyor.

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

Root Square

R o o t

Root Round
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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

Krom

Bakır

Altın

Fırçalı nikel



S e r i  i s m i

62 63

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

Özel çözümler

Root Round 

Root Square

R o o t



S e r i  i s m i
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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.

Root Round 

R o o t



S e r i  i s m i

66 67

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



S e r i  i s m i
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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.

R o o t



S e r i  i s m i
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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

R o o t
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Banyonuzu
adım adım tasarlayın
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Root Banyo Tasarım Uygulaması, Root Koleksiyonu ile 
hayal edilen banyo tasarımının kolaylıkla yapılabilmesi 
için geliştirildi. 

Root Banyo Tasarım Uygulaması ile adım adım 
tarz, çeşit, ölçü, renk seçimleri yapılarak arzu edilen 
banyolar kolaylıkla tasarlanabiliyor. 

Benim banyom, 
benim seçimim

Hayallerdeki banyo için
karekodu okut…

R o o t
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3 adımda banyo için 
kusursuz çözüm

Root Koleksiyonu hayallerdeki banyo tasarımının
3 adımda kolayca yapılabilmesini sağlıyor.

1- Arzu edilen banyo tasarımı için öncelikle farklı
 stillerdeki batarya, lavabo ve lavabo dolabı tercihi  
 belirlendikten sonra istenilen renk kombinasyonu  
 yapılabilir. 

2- Banyo alanına göre lavabo ve lavabo dolabı uygun  
 ölçüsüne karar verilip batarya yüksekliği seçilebilir.

3- Ayna, boy dolabı,  ve ek saklama alanlı ünitelerle  
 tasarım tamamlanarak, hayallerdeki banyo için   
 kusursuz çözüm sağlanır.
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Bataryalar

Batarya renkleri

Banyo mobilyası renkleri
Root Flat

Root Groove ve Classic

Kulp renkleri

Lavabolar

Lavabo dolapları

Parlak beyaz

Mat beyaz

Mat kaya gri

Mat fiyord yeşili

Parlak sahra beji

Mat gri

Mat lacivert

Mat lacivert

Parlak inci grisi

Mat açık gri

Mat fırtına gri

Mat retro yeşili

Parlak antrasit

Mat grafit

Krom BeyazAltın KromBakır Fırçalı nikel Siyah

1. adım: Stil

Root Square

Integra

Flat

Root Round

Zentrum

Groove

Minimax S

Integra 
Classic

Classic

Doğal meşe Ceviz Cordoba
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Integra

Root Round

Kapaklı
Y: 55 cm

Y: 40 cm

Y: 65 cm

Y: 75 cm

Y: 85 cm

Lavabolar

Lavabo bataryaları

Kulplar

Lavabo dolapları

45x28 cm

Y:150 / U:120

Y:150 / U:120

 Yükseklik / Uzunluk 

 Yükseklik / Uzunluk 

45x28 cm

60x38 cm

Y:175 / U:135

Y:175 / U:140

60x38 cm

60x46 cm

Y:315 / U:180

Y:310 / U:180

60x46 cm

Zentrum

Integra Classic

Root Square

Kapaklı, yerden

Tek çekmeceli

İki / dört çekmeceli

Üç çekmeceli

2. adım: Boyut

79

Y:115 / U:210

Y:210 / U:270

Y:150 / U:235

Y:100 / U:180

Y:110 / U:190

80x38 cm

80x38 cm

80x46 cm

80x46 cm

100x46 cm

100x46 cm

120x46 cm

120x46 cm
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Yan üniteler ve boy dolapları
25x40x70 (y) cm 

Ø60 cm

Banyo bataryası

Banyo bataryası

Duş bataryası

Duş bataryası

Ankestre banyo
bataryası

Ankaste stop valfAnkestre banyo
bataryası

Ankestre stop valf

Ankestre duş
bataryası

Ankestre duş
bataryası

16x55x85 (y) cm

Ø75 cm

25x55x85 (y) cm 25x55x155 (y) cm

Banyo bataryaları

Aynalar

Root Round

Root Square

3. adım: Tamamlayıcı modüller

81

Çıkış ucu

Çıkış ucu

Bide
bataryası

Bide
bataryası

Ankastre
termostatik

duş bataryası

Ankastre
termostatik

banyo bataryası

Ankastre
termostatik

banyo bataryası

Ankastre
termostatik

duş bataryası

Küvet bataryası

Küvet bataryası

Yönlendirici

Yönlendirici

Küvet bataryası

Küvet bataryası

25x55x180 (y) cm 35x40x95 (y) cm 35x40x155 (y) cm 35x40x180 (y) cm

El duşu çıkışı

El duşu çıkışı
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VitrA Türkiye
Büyükdere Cad.
Ali Kaya Sok. No: 5 Levent
34394 İstanbul, Türkiye
Tel: +(90 212) 350 80 00
Fax: +(90 212) 350 84 45
www.vitra.com.tr

VitrA İngiltere
Park 34 Collet Way,
Didcot Oxon Ox11 7WB, UK
Tel: +(44 1235) 750 990
Fax: +(44 1235) 750 985
www.vitra.co.uk

VitrA Almanya
Agrippinawerft 24,
50678 Köln, Almanya
Tel: +49 (0) 221 / 27 73 68-0
Fax: +49 (0) 221 / 27 73 68-500
www.vitra-bad.de

VitrA Fransa
Z.I. Le Poirier - CS 80019
F - 28132 Nogent Le Roi
CEDEX, Fransa
Tel: +33 (0) 2 37 38 69 92
france.vitrabathrooms.com

VitrA İtalya
Viale San Pietro 83
41049 Sassuolo (MO), İtalya
Tel: +39 0536 1818100
italy.vitrabathrooms.com

VitrA BAE
2020 Building – Al Quoz 3 Plot
27 Showroom No: 7
Sheikh Zayed Road – Dubai/BAE
Tel: ++971 (4) 547 8045
www.vitraglobal.com

VitrA Hindistan
F-001, F-002, F-003, 1st Floor 106,
Vikas Centre, S V Road,
Santacruz (West), Mumbai - 400054
www.vitra-india.com

VitrA Rusya
9, Varshavskoe Highway, Bldg.1
Danilovskaya Manufactory
Block ‘Sitsevy’, 4 Entr., 1st Floor
Moscow 117105 Rusya
Tel/Fax: +7 (495) 221 76 11
www.vitra-russia.ru

VitrA Global
Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No: 5
Levent 34394 İstanbul, Türkiye
Tel: +(90 212) 350 80 00
Fax: +(90 212) 350 84 45
www.vitraglobal.com
export@vitra.com.tr
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