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Güne merhaba dediğimiz ve kapanışını yaptığımız, hayat kalitemiz üzerinde önemli bir yeri
olan banyoların, ev dışı mekanlardan evin içine
dahil olmasıyla beraber, modern banyoların serüveni başlamıştır. Değişen yaşam koşullarına
bağlı olarak evlerin metrekareleri değişiklik gösterirken, teknolojik gelişmelere paralel banyoların teknik ve estetik nitelikleri süreç içerisinde
değişim göstermiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 2012 yılında
başlattığı kentsel dönüşüm projesi ile kullanım
açısından riskli olan binaların yeniden yapılaşma çalışmaları başlatılmıştır. Deprem bölgesi
olan Türkiye bir önceki doğal afetlerde yaşadığı
can ve mal kaybını yaşamamak adına iskan açısından tehlikeli eski binaları yıkıp yerine modern teknolojiye uygun binalar yaparak bu riskin
önüne geçmek için önlemler almaya başlamıştır.
20 yılda tamamlanması planlanan kentsel dönüşüm sürecinde yaklaşık 6,5 milyon binanın modern koşullara göre yeniden inşa edilmesi planlanmaktadır. (Cushman&Wakefield 2014).
30-40 yıl önceki yaşam koşullarına göre planlanan evlerin yeni planları 2000’li yılların yaşam
koşulları göz önünde bulundurularak yeniden
hazırlanmaktadır. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında yeniden yapılaşma programına dahil
edilen binalar inşa edildiği zaman, şehirlerin nüfusları, hane başına düşen kişi sayısı ve kişilerin
yaşam alışkanlıkları ile bugünkü koşullar arasında doğal olarak farklar belirmektedir.
Süreç içerisinde yalnız yaşayan kişi sayısının artması, hane başına düşen kişi sayısının azaldığını
işaret ederken, hane sayısının arttığını göstermektedir. Bu sebeple daha küçük evlere duyulan
gereksinim artarken, şehir nüfuslarının kalabalıklaşmasıyla konut ihtiyacı da artmıştır. Böylece evlerin içerisindeki bütün yaşam alanlarının
metrekaresinin daralması gündeme gelmektedir.
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Kentsel dönüşüm projesi bütün bu veriler ışığında şehirlerde artan konut gereksinimine
yeni yaşam koşulları doğrultusunda tasarlanan
yeni projelerle cevap verirken, Türk kültürü
içersinde önemli bir yeri olan banyolarda yaşanan değişim, banyo üreticilerine önemli bir
görev yüklemiştir.
Geniş ve toplumsal bir alan olan hamamdan,
gelişen teknoloji ve kentleşme ile bireysel bir
alan olan banyo kültürüne geçiş yapan Türk
kullanıcıların, daralan alanlarına ferahlatıcı
çözüm arayışları onları banyolarında kullanılan ürünlerde fonksiyonellik arayışına itmiştir.
Banyolarında hijyene, tasarrufa ve estetiğe gereksinim duyan Türk kullanıcıların, bu özelliklerle beraber ferahlatıcı, fonksiyonel çözüm
arayışları, sektörü kullanıcının değişen ihtiyaçlarına çözüm üretecek banyo elemanları tasarlamaya yöneltmiştir.
Vitrifiye sektörünün önde gelen markalarından
biri olmanın sorumluluğu ile kentsel dönüşüm
projeleriyle daralan banyolarda kullanıcıların
alandan nasıl tasarruf edebileceği ve dar alanda
konfor kalitesini nasıl arttırabileceği konusunda
tavsiyede bulunabilmek amacı ile bu çalışmayı
hazırladık. Banyoların kentleşme ile süreç içerisinde çehresinin nasıl değiştiğini anlatacağımız bu araştırma çalışmasında siz değerli banyo
kullanıcılarına, bugün kullandığımız banyoların nasıl bugünkü formuna ulaştığını aktarmaya çalışırken, hayatımızda önemli bir yeri olan
banyolarda yaşam kalitemizi arttırmak için
hangi ürünleri kullanabiliriz konusunda tavsiyeler vereceğiz.
Yeni banyolarınızda sizlere yepyeni günler
ve yeni başlangıçlar dileriz.
Saygılarımızla,
Creavit

kentleşen banyolar

MODERN BANYO
TASARIMLARININ TARİHÇESİ
Banyolar ve banyo kültürü milletlerin yaşam
biçimlerine, alışkanlıklarına bağlı olarak değişiklik göstermekle beraber, banyo kültüründe
ve banyo alanlarında ortak paydaların oluşması ve banyoların benzeşmesi sanayi devrimiyle
başlamıştır. Bu süreç modern banyonun oluştuğu ve genel olarak bugünkü niteliklerine kavuştuğu süreçtir.
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Sanayileşme ile beraber tesisat ve kanalizasyon
sistemlerinde ilerleme yaşanırken banyolar modernleşme serüvenine girmiştir. 19. yy’a kadar
Avrupa’da banyolar iyileşme ve hastalıklardan
kurtulma mekanları olarak toplumsal yaşamda
yerlerini alıyordu. 19. yy’dan bu fikir yerini “düzenli temizlik” fikrine bıraktı. Diğer bir deyişle
hastalıkların önüne geçmek için düzenli temizlenme fikri hakim oldu. “19. yüzyıl boyunca,
banyo, morfolojik olarak buhar banyosundan
duş banyolarına, sıcak hava banyolarından özel

kübiklere kadar birçok değişim göstermiştir.
(Giedion 1955). 1900’lü yıllarda, tesisat ve kanalizasyon sistemleri sayesinde, küvet ve duştan
oluşan seyyar banyolar, endüstriyel vitrifiye
elemanları ile sabit bir mekân ve pozisyona dönüşerek evlere girmiştir.”(Aytaç, Öğüt 2015)
Endüstrideki gelişmeler tesisat ve kanalizasyon
sistemlerinde gelişmeleri tetikleyerek şehirlerin
alt yapılarının oluşmasını sağlamıştır. Bu gelişmelerin sonucunda evlerin içinde yeni yaşam
alanları olarak yerlerini alan banyolar modern
vitrifiye ürünleri ile kusursuzlaştırılarak estetik
bakış açısı getirilmeye çalışılmıştır. Banyo sahiplerinin kişisel zevklerini yansıttığı modern
banyolar yüksek kalite vitrifiye tasarımları, desenli duvar kağıtları, vitray camları gibi detaylarla dekore edilmiştir (Wright 1960).
Estetik kaygılar, tasarruf, hijyen ve fonksiyonellik modern banyo tasarımlarının başlamasından bu yana bir biri ile kol kola girmiş olgulardır. Estetik açıdan kültürler banyo tasarımlarına
kendi yorumlarını katsa da, estetik kaygı her
zaman tasarruf, hijyen ve fonksiyonellik faktörleri ile şekillenmiştir.

Nüfus yoğunluğunun fazla olmasından dolayı dar konut kültürüne alışkın olan İngilizler
ısınma maliyetinden tasarruf etmek için banyolarını da küçük tutmuştur. Sanayi devrimini
başlatan ülke İngiltere, tesisat ve kanalizasyon
sistemlerinde teknolojik gelişmeyi tetikleyerek
bugün ki anlamda modern kent ve yapıların
oluşumunu sağlayan ülkedir aynı zamanda. Dar
banyo alanlarına yönelik tasarımlarda özellikle
tasarruf odaklı ürünlerin üretilmesinde İngilizlerin sanayileşme ile diğer ülke kültürlerine
empoze ettiği kentleşme kültürünün etkisi
yadsınamazdır.
20. yy.’ın başlarında modernist mimarlar bir
evi modern yapan unsurlar arasında banyo
alanında ne kadar çok yaşam faaliyeti yapılabiliyor olmasını gösteriyordu. Banyoda çamaşır makinesinin, ütü alanının, ısıtma tesisatının
olmasını bir evi modern olarak nitelendirmek
için göz önünde bulundurulan kriterlerdi.
Diğer bir deyişle bir banyo alanın fonksiyonel
olması modern olması ile eşdeğer tutuluyordu.
20. yy.’ın banyolarının tasarımlarına yön veren
bir diğer önemli unsurda hijyen faktörüydü.
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Banyolarda seçilen malzeme, renk ve detaylar
mekanın hijyenik olduğunu ve mikrop barındırmayacak nitelikte olduğunu vurgulamak
üzere tasarlanmıştır. Amerika’da yayınlanan
reklam kataloglarında modern banyo elemanları tasvir edilirken; ürünlerin mikrop ve toz barındırmayan çıkıntısız yüzeyleri, yuvarlanmış
kenarları ve “bembeyaz” oluşunun vurgulandığı
görülmektedir (Lupton ve Miller 1992).
1950’li yıllara kadar banyo tasarımlarına hakim
olan beyaz rengin hakimiyeti kırılamamış olsa
da, 1950’den sonra hijyen algısının sadece beyaz renkte mevcut olmadığını, renkli tasarımlarla da sağlanabileceğini vurgulayan üreticiler
sayesinde, kullanıcılar dekorasyon modasının
renkli dünyasına fazla direnememiştir.

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN
POSTMODERN BANYO
ÜRÜNLERİ
Banyo tasarımlarını tanımlamak için artık
“Modern” kelimesinin yetersiz kaldığı bir dönemdeyiz. Geçmişteki bütün klişe algıların
yıkıldığı “yok diye bir şey yok” yaklaşımı ile
bütün tasarım mantığının zorlandığı ve zamanın ötesinde tasarımların hayatımızı değiştirdiği bir dönemde yaşıyoruz. Modernin ötesinde ve bütün klişelere meydan okuyan post
modern tasarım döneminde dar alanları genişleten yeni nesil banyo elemanı tasarımları, hem
fonksiyonelliği, hem hijyen farkındalığı hem de
tasarruf özelliği ile yaşam koşullarımıza kusursuz hizmetler sunuyor.

Akıllı ürünler için duyarlı üretim
Yapılaşmanın arttığı ve doğal yaşamın giderek
tahrip olduğu modern zamanlarda akıllı ürünler bu gidişe bir dur demek için akıllı çözümler sunuyor. Ürünler fonksiyonellik ve enerji
tasarrufu açısından çevreye duyarlı davranırken üreticiler de sürdürülebilir bir dünya için
bütün üretim süreçlerini sürdürülebilir dünya
politikaları kapsamında yenilemeye başlıyor.
Ürünlerin çevreye duyarlı olması kadar üretim
sürecinin çevreye duyarlı olması da önem taşıyor. Kentsel dönüşüm yeni bir yapılaşma sürecini beraberinde getirirken eski yapıların yeni
teknolojilere ve günün koşullarına yönelik tasarlanması anlamına da geliyor aynı zamanda.
Günümüzün önemli gündem maddelerinden
birisi doğal yaşamın kaybolması ve eko sistemin
zarar görmesi. Bu da yeni projelerin bu problemin önüne geçerek tasarlanması gerekliliğini
beraberinde getiriyor.
Tesislerde üretilen ürünlerin çevreye duyarlı olması kadar ilerletilen üretim sürecinin de doğaya zarar vermemesine özen gösteren Creavit
kendi sektöründe örnek gösterilen markaların
önünde geliyor. Fırın atık gazlarından ısı geri
kazanım uygulaması ile Türkiye’de atık ısıyı enerjiye dönüştürerek kullanan sektördeki
ilk marka olan Creavit, Müşteri Memnuniyeti
Çevre Yönetim Sistemi’ni sektöründe uygulayan ilk firma aynı zamanda. Kaynakların sürdürülebilir kullanımına yönelik yaklaşımını, uluslararası geçerliliği olan Çevresel Ürün Beyanı
(Environmental Product Declaration- EPD) ile
kanıtlayan marka, üretim sırasında doğaya bırakılan CO2 oranını Avrupa standartlarının
altına indirerek büyük bir başarıya imza attı.
EPD Sertifikası ile çevre dostu olarak tasarlanan
binalara ilave puanlar verilmesini sağlıyor, ‘Yeşil
Bina’ statüsünü kazandırmaya yardımcı oluyor.
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Ürünlerin
çevreye duyarlı olması
kadar üretim sürecinin
çevreye duyarlı
olması da önem taşıyor.
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YENİ NESİL
BANYOLARIN
AKILLI ÇÖZÜMLERİ
Tüm seramik sağlık gereçlerini EPD sertifikalı üreten Creavit,
çevreye duyarlılığını hem ürünlerine hem de üretim kültürüne
yansıtarak dünya üzerindeki yaşam dengesine saygısını pratikte
de ortaya koyuyor. Kentsel dönüşümle daralan banyolara,
fonksiyonel, estetik ve tasarruflu çözümler sunan Creavit’in
sizler için hazırladığı kentsel dönüşüm hakkında bilgilendirinci
çalışmasında, 21. yy.’ın yaşam koşullarına uygun tasarlanan
banyolarında hayat kalitenizi arttırmak için hangi ürünleri
kullanabileceğiniz konusunda tavsiyelerde bulunuyor.
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Sessizlik
Evler küçüldü, alanlar daraldı ama herkes
tek başına yaşamıyor. Ev hala birlikte yaşanan bir alan. Evlerin küçülmesi evin içinde ses kirliği problemini de beraberinde
getirdi. Özellikle banyoların kullanım açısından ses konusuna duyarlı bir alan olması bu alana özel üretilen ürünlerin bu
faktörü göz önünde bulundurarak tasarım
yapması gerekliliğini ortaya oraya koydu.

Ses kirliliğine son veren
klozet kapağı
Banyolarda en çok ses kirliğine sebep olan
ürünlerden birisi olan klozet kapakları bu sorunun önüne geçebilmek için inove edildi. küçük bebeğin gece sessizliğinde çınlayan klozet
kapağının gürültüsüne uyanmasını önlemek, ev
sakinlerinin uykularını bölmemek ve gün içi
kullanımda oluşacak gürültüyü önlemek için
yavaş kapanan klozet kapaklarının üretimi yapılıyor.

Sessiz ve güvenli banyo dolapları
Banyo dolaplarını kapatırken elinizden kayıp,
gürültüsüyle bütün ev sakinlerini bir an ne oluyor düşündüren dolaplar artık tarih oldu. Dolap
kapaklarına monte edilen özel sistemle kapaklar artık ufak bir hareket sayesinde yavaşça
kendisi kapanıyor.

Çok fonksiyonlu Akıllı
Gömme Rezervuarlar
Banyolarda klozet kapakları gibi gürültü kirliliğine sebep olabilen bir banyo elamanı da rezervuarlardır. Eski tarz rezervuarlar yenilenerek
gömme rezervuarlara dönüştü. Böylelikle alandan tasarruf sağlarken banyolar istenmeyen
seslerden Creavit 3’ü1 arada gömme rezervuarlarla kurtulmuş oldu. Terleme ses ve darbelere
karşı özel geliştirilen straforlu yapısı ve yönlendirilmiş su akışı sayesinde sessiz kullanım
avantajı sağlayan yeni nesil 3’ü 1 arada gömme
rezervuarlar aynı zamanda su tasarrufu sağlama özelliği ile de akıllı bir ürün. Uygun klozetle
birlikte 2,5-4 lt su ile temizlik sağlıyor. Sudan
tasarruf eden 3’ü 1 arada gömme rezervuarların
manuel ve dokunmatik sifon sisteminin yanında fotoselli sisteminin de bulunması hijyen açısından avantaj sağlıyor.

TEKNOLOJİNİN GETİRDİKLERİ
DOĞANIN VE TÜKETİCİNİN
HİZMETİNDE
Kentsel dönüşüm ve yeni yaşam şartları,
banyo ihtiyaçlarını da etkiliyor. Creavit de bu
doğrultuda gelişip değişen ihtiyaçlara yanıt
vermek için kendini sürekli yeniliyor. Creavit; 4 litre ile tam, 2,5 litre ile yarım yıkama
sağlayan klozetleri, fotoselli kumanda paneli
ve armatürleriyle hem su hem elektrik tasarrufu sağlarken; duvara monte edilen klozetler, kirli sepeti içerisinde bulunan banyo
dolapları gibi banyo mobilyalarıyla da küçük
alanlarda yer tasarrufu sunuyor.

Banyonun en önemli
unsuru, Hijyen:
Banyonun temelinde her zaman temizlik ve
sağlık vardır. Gelişen teknolojiyi kullanarak
Creavit, kullanıcılarının ve sevdiklerinin sağlığı için hem evlere hem de ortak kullanım
alanlarına uygun hijyenik ürünler tasarlamak için çalışıyor.

Rimoff klozetler kanalsız yapısı ile hem kolay temizleniyor hem de kirlerin birikmesine
fırsat vermiyor. Fotoselli Creavit kumanda
panelleri ve armatürleri sayesinde temas etmeden temizlik sağlanırken tak-çıkar klozet
kapakları da kolayca çıkarılarak temizlenebiliyor.
Ayrıca özel sırlı yüzeyiyle “Ultra Clean” klozet, kirin klozetten kayıp gitmesini sağlıyor.
“Ultra Hijyen” klozetler ise gümüş iyon teknolojisiyle zor kirlenip kolayca temizlenebiliyor.
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FONKSİYONEL, HİJYENİK,
ESTETİK

Daha az yer, daha çok
fonksiyon

Banyomuz dar olsun geniş olsun mekanda ne
kadar çok fonksiyon varsa hayatımız o kadar
kolaylaşıyor. Hele ki daralan mekanlarda hayatımızı kolaylaştıracak daha çok akıllı ürüne
ihtiyaç duyuyoruz. Alandan tasarruf eden, iyi
organize edilmiş ürünler sayesinde, mekanı
daraltacak ekstra elemanlara ihtiyaç ortadan
kalkıyor. Akıllı tasarlanan banyo ürünleri hayatımızın vazgeçilmezi haline geliyor.

Paslanmaz çelikten üretilen Arya banyo modülü raf özelliği ile “her şey gözümün önünde olsun” diye düşünen kullanıcılar için farklı
bir düzenleme olanağı sunmaktadır. Modülde
bulunan entegre havluluk dar alanlarda ekstra
havluluk aksesuarlarına gereksinimi ortadan
kaldırmaktadır. Lavabo modülü üzerinde bulunan estetik ızgaralar geniş yer kaplayan tezgahlara olan gereksinimi azaltıyor. Sabunluk
görevi gören ızgaralar katı sabun kullanımı için
banyolarda fazladan yer kaplayan sabunlukları
banyo kültüründen çıkartmaya adayken, kişisel
malzemelerin koyulabileceği mini bir tezgah
olarak da işlev görüyor.

Banyoda özgürlükle tanışın
Günümüz mimarisinin ihtiyaçlarına cevap veren Creavit ürünlerinden Level banyo mobilyası, üç farklı ebat seçeneğiyle dar banyolara şık
bir görünüm sunarken mekandan da tasarruf
etmenizi sağlıyor, aynı zamanda dolaba entegre
çamaşır sepeti ile banyoların organize olmasına
da katkıda bulunuyor.
Yavaş kapanan dolap kapakları ile ses kirliliğinin önüne geçilmesine yardımcı olan Level, iki
ayrı bloktan oluşan kompakt dolaplarıyla işlevselliği dekorasyon özgürlüğüyle birleştiriyor.
Doğa dostu Creavit anlayışıyla sunulan LED
aydınlatmalı ayna özelliği ile de daha az enerji
harcayarak daha ferah mekanlar sunuyor.

Endüstri devriminin izlerini 19. yüzyılın değişen yaşam tarzında arayarak tasarlanan banyo
modülü, modern yaşam koşulları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmış bir
ürün. Dar alanlara modern ve kullanışlı çözümler getiren Arya tasarımı, alandan tasarruf
ederken, estetik ve fonksiyonellikten feragat etmek istemeyen kullanıcılar için tasarlandı.

ENTEGRE TAHARET
MUSLUĞU
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Tahmin ettiğinizden fazlası
Entegre taharet musluklu Rim-Off klozet, banyolarda fonksiyonellik konusunda öncü bir
tasarım. Hem alandan tasarruf ediyor, hem
fonksiyonel hem de hijyen açısından avantajlı... Kanalsız klozet olması kolay temizlik imkanı sağlarken bakterilerin üremesine uygun
ortam oluşmasını engelliyor. Rekabetçi 4 /2,5
litre ile yıkama fonksiyonu ve ankastre montaj
imkanı bulunuyor. Entegre taharet musluğu
ile vücut hareketi ergonomisine uygunluk sağlayan bu akıllı ürün, sıcak-soğuk su ayarlanabilir özelliğiyle kullanım kolaylığı getirmektedir.
Böylece duvara monte edilen taharet musluğu
klozete özel bir sistemle entegre olarak hem
daha estetik bir görünüm kazanıyor, hem de
yerden tasarruf sağlıyor.

ÇOCUKLARIN DÜNYASI,
ÇOCUKLARIN BANYOSU
Günümüzde projeler tüm konut sakinlerinin
konforu ve yaşam kalitesi düşünülerek tasarlanırken geleceğin mimarisinde çocuklara daha
çok yatırım yapılması gerekliliği gün yüzüne çıkıyor. Mekan tasarımlarının insan psikolojisi
üzerinde önemli etkisi olduğunu ve insan davranışlarını etkilediğini ortaya koyan çalışmalara yeni bir bakış açısı getiren pedagojik yaklaşımlar, çocuklara yönelik mekan tasarımlarına
yön vermeye başlamıştır. Çocukların tuvalet
eğitimlerinin ebeveynler tarafından sancılı bir

süreç olması ve yanlış tuvalet eğitiminin çocukta
travma yaratma ihtimalinin bulunması, banyo tasarımına özen gösteren Creavit ekibini, sektörün
öncü markalarından birisi olarak aksiyon almaya
itmiştir. Bu amaç doğrultusunda çocuklar için tasarlanan Ducky, A’Design Award ödülü ile uluslararası alanda da taçlandırıldı. Özellikle çocukların toplu zaman geçirdiği, kreş ve anaokulu gibi
mekanlarda çocukların hayat kalitesi üzerinde
ciddi bir fark yaratacak ve tuvalet eğitim sürecini
oyun ile birleştirerek eğlenceli bir hale dönüştürme fikriyle gelişen ve değişen yaşam koşullarına
göre tasarlanmıştır.

ESTETİK, FONKSİYONEL,
GENİŞ SEÇENEKLİ VİTRİFİYE
TASARIMLARI
Günümüzde algılar ve beklentiler estetik, tasarruf ve fonksiyonellik üzerine yapı kuruyor.
Herkes banyosunda yer alan her bir parçanın
birbiriyle uyumunu ve genel banyo ile uyumunu göz önünde bulunduruyor. Aynı zamanda pek çok ürün arasından seçim yapmak söz
konusu olunca, biz üreticiler de lavabo ve klozetlere kadar tüm ürünlerin estetiğini, fonksiyonelliğini ve ürün çeşitliliğini harmanlayarak
tüketicinin kendini bulacağı banyo ürünleri tasarlamak zorundayız. Bu amaçla pek çok İngiliz
ve İtalyan tasarımcıyla çalışmakla birlikte kendi
bünyemizde çalışan genç Türk tasarımcılarımız
da var.

Ürün çeşitliliğinizin yanında tasarım kriterleriniz ve tasarımcılarınız da çeşitli olmalı ki her
bir zevke hitap eden ürünler ortaya çıkabilsin.
Bu anlayışla üretilen Creavit klozet grubunda,
birbirinden farklı hem duvara sıfır takım klozetler hem de asma klozetler bulunuyor. Diğer
yandan lavabolara bakıldığında farklı geometrilere sahip, renk çeşitliliği barınıran altın, dekorlu, siyah, kırmızı , oval, yuvarlak, kare, modern, klasik ya da retro tasarımlara rastlamak
mümkün. Talebe göre seçme şansı veren farklı
geometrilerde ve farklı renklerde pek çok ürün
barındırıyor. Diğer yandan lavabolara bakıldığında altın dekorlu, siyah, kırmızı oval, yuvarlak , kare, modern, klasik ya da retro tasarımlara rastlamak mümkün.
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Toplu kullanım alanları için
doğru tercih.

OKUL

OTEL

AVM

HASTANE
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Termostatik duş panelleri
ile spa keyfini yaşayın
Kim banyosunda tarihin bütün banyo kültürünü içinde bulunduran ve aynı zamanda bunu az
yer kaplayarak sunan bir ürün istemez ki... Duş
ortamında ihtiyaç duyulan tüm su çıkışlarını
bünyesinde bulunduran termostatik duş panellerinin 4 farklı su çıkışı bulunuyor.
El duşu, tepe duşu, gaga ve jetleri bulunan panelleri fark su dağıtım şekilleri her türlü banyo zevkine hizmet ediyor. Doğayla bütünleşip,
yağmur damlalarının altında ıslanıyormuş
hissiyle rahatlayıp, şehrin karmaşasından sıyrılmanıza yardımcı olacak tepe duşu özelliği,
gün içerisinde duşa girmek için sabırsızlanmanızı sağlayacak. Panellerin gövdesinde bulunan jetler hamamlarda dört elle yapılan sultan
masajının 4 koldan su basıncı ile yapılmasını
sağlayacak. Panellerin altında bulunan gaga sayesinde normal musluk çıkışı fonksiyonunda su
çıkışı alabileceğiniz ürünün, el duşu özelliği ile
de klasik duş kültüründen faydalanabiliyor olacaksınız.
Banyo alanları daralırken mekanlara konfor katan tasarımlar hayatımızın vazgeçilmezi olacak.

Duş kanalları ile suya hükmedin
Banyo tasarımları yaşam koşulları ile değişikliğe uğrarken duş teknelerini ve duşa kabinleri
hayatımızdan kaldırmaya aday tasarımlar olan
‘‘Duş kanalları’’ kullanıcılara muhteşem tasarımlarıyla hem tasarruf hem de estetik açıdan
hizmet ediyor. Daralan banyo mekanlarında
alandan tasarrufun esas olduğu günümüz yaşam koşullarında zemin ile birleşen duş kanallarının banyolarda duşa kabinlere ve duş teknelerine olan eğilimi sarsacak olmasının en büyük
nedeni hem maliyetinin düşük, hem de estetik
açıdan da çok şık olması.

BANYOLARDA YENİ TREND:
Dekorasyona uygun olarak seçilen asma klozetler sayesinde artık banyolar yerden tasarruf
ederken daha şık ve modern bir banyo görünümüne de kavuşuyor.

P1

P2

P3
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P4

Günümüz mimarisinde banyolardan beklentilerden biri de hijyen ve fonksiyonelliğin yanında şık bir tasarım. Asma klozetler de tüm
bu ihtiyaçlara verdiği yanıtlarla modern banyo trendine öncülük ediyor, kısıtlı alanda size
fonksiyonel ve şık bir deneyim sunuyor.

Oynar yatar başlık
ile pratik mutfaklar,
kullanışlı tezgahlar

Su, Creavit ile hayat buluyor

MUTFAKLARIN
İHTİYAÇ DUYDUĞU ESNEK
FONKSİYONELLİK

Binlerce yıldır değişmeyen, doğanın kusursuz ve olmazsa olmaz güzelliği sudur. Creavit,
tüm ihtiyaçlarınız için suyu en doğru şekilde
size ulaştırmak için senelerdir çalışıyor. Şimdi
de İçme Suyu Çıkışlı Mutfak Armatür ile temiz
içme suyunu sizlere en iyi haliyle ulaştırabilmek
için şebeke suyu arıtma cihazınızı ek aparata ihtiyaç duymadan armatürünüze bağlıyor. Hayat,
bardaklarınıza Creavit’den dökülüyor.

Değişen ve gelişen mutfak tasarımlarına uyum
sağlayan oynar başlıklı mutfak armatürü fonksiyonelliği ve ergonomikliği bir arada sunuyor.
Gün ışığı ve manzardan faydalanabilmek için
mutfak eviyelerini pencere önlerine yerleştirmek yeni yapılarda sıkça tercih edilen bir çözüm. Bu sayede bulaşık yıkamak daha keyifli
bir hale geliyor. Böylesi bir mutfak tasarımında
pencere önünde yer alacak mutfak armatürünün de bu koşullara uygun olması gerekiyor.
Penceresinin açılması ve kapanması sırasında
mutfak armatürünün oynar yatar başlığı sayesinde mutfağınıza temiz hava girecek.

Şık ve estetik tasarımı ile uzun ömürlü seramik
diskli kartuşu sayesinde sağlığını önemseyenler
için mükemmel bir öneri oluyor.
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/creavitTurkiye
Creavit’in yenilikçi, özgün ve
fonksiyonel ürünlerini sosyal
medyada takip edebilirsiniz.

