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1897 yılından bu yana
121 yıldır
sadece armatür
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• Her bir KWC ürününün tüm parçalarının üretimi,
• Parçaların birleştirilmesi,
• Ürünün son kontrol ve testleri,
• Gönderime hazır hale getirilerek paketlenmesi

İsviçre’nin yüksek kalite
standartlarında
gerçekleştirilir.

Tasarımdan paketlemeye kadar her aşamada;

Prestij Estetik
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Hassasiyet

Swiss Water Experience

İnovasyonHassasiyet
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Swiss Water Experience

İnovasyon  teknolojileri
Nikel gümüş armatür 
üretimi

Dünyada ilk
Düşük seviyeli armatür 
üretimi

Dayanıklılık artışı için,
"İki Diskli Seramik" 
teknolojisi

Suyu, sodaya
dönüştüren
armatür
üretimi

Dünyada ilk
spiral  başlıklı
armatür üretimi

Dünyada ilk
Paslanmaz çelik
armatür tasarımı
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İnovasyon  teknolojileri

Suyu, sodaya
dönüştüren
armatür
üretimi

Isı derecesini ışık olarak 
yansıtan "Elektronik 
Kontrol"

Çoklu silikon yapı

Dünyada ilk
HİGHFLEX  KWC patentli 
su çıkış borusu

COOLFIX Enerji tasarruflu 
armatür üretimi

Dünyada ilk
LUMINAQUA çıkarılıp 
temizlenebilir spiral 
başlıklı LED Teknolojisi
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KWC
mutfak armatürü
teknolojileri 

KWC highflex® 
teknolojisi 
KWC patentli highflex spiral 
hortum istenilen yöne doğru 
hareket ettirilebilir. Ardından 
otomatik olarak ilk konumuna 
geri döner ve spiral tutucu 
olmasa bile sağlam bir şekilde 
yerinde kalır.

KWC çıkarılabilir 
perlatör başlığı 
Çevirin, çıkarın ve temizleyin... 
İş bitti. Çıkarılabilir perlatör 
başlıklı mutfak armatürlerinin 
perlatörleri tek bir hareket 
ile sökülerek kolay ve hızlı 
temizlenir.

KWC çevir ve kilitle 
teknolojisi 
Son derece basit şekilde 
kullanılan çevir ve kilitle özelliği 
ile mutfak armatürlerinden 
akan suyu tam istediğiniz yere 
yönlendirebilirsiniz.

KWC luminaqua® LED 
teknolojisi 
Bu muhteşem teknolojinin 
armatürlerden akan suyu bir 
ışık şölenine dönüştürmesi 
için tek bir tuşa basmak yeterli. 
Son derece uzun kullanım 
ömrü olan LED ler çok az enerji 
tüketir ve ışıklar 30 ila 45 
dakika sonra otomatik olarak 
söner.

KWC magnetik fit 
teknolojisi 
Spiralli armatürlerde bulunan 
Magnetik Fit teknolojisi 
sayesinde çıkarılan spiral 
kullanım bittikten sonra yerine 
hızlı ve güvenli şekilde oturarak 
ergonomik kullanım sunar. 
Yıkama işlemlerini oldukça 
kolaylaştıran bu magnetik 
spiraller aynı zamanda uzun 
ömürlüdür.

KWC jetclean 
teknolojisi 
Çıkarılabilen perlatör armatür 
temizliğini kolaylaştırır. Su 
akarken koni şekilli delikler 
genişler ve perlatörün 
üzerindeki kireç kalıntılarının 
atılmasını sağlar. Su akışı 
kesildiğinde delikler otomatik 
olarak kapanır.

KWC İsviçre üretimi 
kartuş 
KWC’nin kendi üretimi kartuşları, 
basınç değişikliklerine direnç 
gösteren yeni bir entegre alt 
conta ile bütünleşir. KWC güvenlik 
kontrol kartuşları sıcaklığı 
sabitleyen ve kola uygulanan 
yüksek seviyede kuvvetlere karşı 
dayanıklılık sağlar.

KWC flexguardTM 

teknolojisi 
Bu yenilikçi conta KWC 
armatürlerine uzun süreli 
sızdırmazlık özelliği sağlar. 
Temizlik malzemeleri ve kir 
kalıntılarının kontrol kartuşuna 
yapışmasını engeller. Metal 
bir merkezle güçlendirilen 
kol desteği contaya entegre 
edilerek kolun yerinden 
çıkmasını önler.

KWC dokunmatik 
kontrol  
Bu teknoloji hafif bir dokunuşa 
sezgisel bir yanıt verir ve 
kişisel alışkanlıklarınız ile 
ihtiyaçlarınıza uygun şekilde 
kolayca programlanır. Silindirik 
çalıştırma ünitesi aynı zamanda 
seçili su sıcaklığını belirten bir 
ışık halkasına sahiptir, böylece 
her şeyin kontrolünüz altında 
olduğundan emin olabilirsiniz!



9

Çı
ka

rı
lıp

 
Te

m
iz

le
ne

bi
lir

 P
er

la
tö

r

Sp
ira

l

G
iz

li 
sp

ira
l

Çe
vi

r v
e 

Ki
lit

le

İk
i f

ar
kl

ı a
kı

ş 
öz

el
liğ

i

13
0°

 D
ön

eb
ile

n
Su

 Ç
ık

ış
 B

or
us

u
16

0°
 D

ön
eb

ile
n

Su
 Ç

ık
ış

 B
or

us
u

18
0°

 D
ön

eb
ile

n
Su

 Ç
ık

ış
 B

or
us

u
27

0°
 D

ön
eb

ile
n

Su
 Ç

ık
ış

 B
or

us
u

36
0°

 D
ön

eb
ile

n
Su

 Ç
ık

ış
 B

or
us

u
Lu

m
in

aq
ua

le
d 

ış
ık

 te
kn

ol
oj

is
i

H
ig

hfl
ex

Je
tc

le
an

D
ok

un
m

at
ik

 K
on

tr
ol

Fl
ex

gu
ar

dT
M

M
ag

ne
ti

k 
Fi

t

G
üv

en
lik

 K
it

i

So
l k

um
an

da
 a

lt
er

na
ti

fi

Swiss Water Experience

KWC mutfak armatürlerinin sahip olduğu teknolojileri görmek için tabloyu kullanabilirsiniz.

Zoe

Zoe touch light pro

Eve

Ono

Ono touch light pro

Ava

Sın

Saros

Piana
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KWC
Mutfak
Armatürleri
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Gövde içinde gizli 
spiral
Estetik tasarımı ile KWC ZOE 

armatürde bulunan gövde içindeki 

gizli spiral tasarımı detaylara taşırken 

düz ve duşlama olmak üzere iki farklı 

akış şekli de sunar.

LUMINAQUA LED 
teknolojisi
luminaqua® teknolojisinin 

armatürünüzden akan suyu harika 

bir ışık şölenine dönüştürmesi için 

tek bir tuşa basmak yeterlidir. Işık 

30 dakika sonra otomatik olarak 

kapanır.

Çıkarılıp 
temizlenebilen 
perlatör
Hijyenik kullanım için ZOE armatürün 

perlatörü kolayca çıkarılıp 

temizlenebilir özelliktedir.

Güvenlik kiti
KWC ZOE özel tasarım kumanda 

kolunu kendinize dönük açtığınızda 

soğuk su akar ve böylece mutfağı 

ziyaret eden her yaştan misafirin 

sıcak su ısısına karşı güvenliğini 

sağlar.

KWC ZOE Tasarım Ödülleri

ZOE’yi keşfedin
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• Tek kumandalı
• 270° dönebilen su çıkış borusu
• Gizli spiral başlık
• Spiral uzunluğu: 500 mm
• İki farklı akış özelliği
• Çıkarılıp temizlenebilir perlatör
• KWC İsviçre üretimi S 25 kartuş
• Esnek bağlantı boruları 3/8“

• Tek kumandalı
• 270° dönebilen su çıkış borusu
• Gizli spiral başlık
• Spiral uzunluğu: 500 mm
• İki farklı akış özelliği
• Çıkarılıp temizlenebilir perlatör
• KWC İsviçre üretimi S 25 kartuş
• Esnek bağlantı boruları 3/8“

• Tek kumandalı
• 270° dönebilen su çıkış borusu
• Gizli spiral başlık
• Spiral uzunluğu: 500 mm
• İki farklı akış özelliği
• Çıkarılıp temizlenebilir perlatör
• KWC İsviçre üretimi S 25 kartuş
• Esnek bağlantı boruları 3/8“
• Elektrik bağlantısı gereklidir.

KWC ZOE  •  Mutfak Armatürleri Ürün kodu Fiyat

www.kwc.chFiyatlarımız tavsiye edilen perakende satış fiyatıdır ve Türk Lirası bazında olup, KDV dahildir.

10.201.102.000FL
Krom

10.201.102.127FL
Çelik görünümlü

10.201.122.000FL
Krom

10.201.122.127FL
Çelik görünümlü

KWC LUMINAQUA® LED teknolojisi

KWC LUMINAQUA® LED teknolojisi

10.201.102.106FL
Siyah

10.201.122.106FL
Siyah

2.945,00 TL

3.690,00 TL

3.850,00 TL

4.585,00 TL

3.690,00 TL

4.585,00 TL

• Tek kumandalı
• 270° dönebilen su çıkış borusu
• Gizli spiral başlık
• Spiral uzunluğu: 500 mm
• İki farklı akış özelliği
• Çıkarılıp temizlenebilir perlatör
• KWC İsviçre üretimi S 25 kartuş
• Esnek bağlantı boruları 3/8“
• Elektrik bağlantısı gereklidir.

Temizlenebilir
perlatör

Temizlenebilir
perlatör

Temizlenebilir
perlatör

Temizlenebilir
perlatör

LUMINAQUA®
LED-teknolojisi

LUMINAQUA®
LED-teknolojisi

Temizlenebilir
perlatör

10.201.102.150FL
Buzul Beyazı

3.690,00 TL

• Tek kumandalı
• 270° dönebilen su çıkış borusu
• Gizli spiral başlık
• Spiral uzunluğu: 500 mm
• İki farklı akış özelliği
• Çıkarılıp temizlenebilir perlatör
• KWC İsviçre üretimi S 25 kartuş
• Esnek bağlantı hortumları 3/8“
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KWC LUMINAQUA® LED teknolojisi

Temizlenebilir
perlatör

LUMINAQUA®
LED-teknolojisi

KWC ZOE  •  Mutfak Armatürleri

KWC ZOE  •  Sıvı Sabunluklar

Ürün kodu Fiyat

www.kwc.ch

10.201.122.150FL
Buzul Beyazı

4.585,00 TL

Kapasite: 300 ml

Kapasite: 300 ml

Kapasite: 300 ml

Z.536.586.000
Krom

Z.536.586.127
Çelik görünümlü

Z.536.586.106
Siyah

Z.536.586.150
Buzul beyazı

1.460,00 TL

1.850,00 TL

1.850,00 TL

1.850,00 TL

Fiyatlarımız tavsiye edilen perakende satış fiyatıdır ve Türk Lirası bazında olup, KDV dahildir.

• Tek kumandalı
• 270° dönebilen su çıkış borusu
• Gizli spiral başlık
• Spiral uzunluğu: 500 mm
• İki farklı akış özelliği
• Çıkarılıp temizlenebilir perlatör
• KWC İsviçre üretimi S 25 kartuş
• Esnek bağlantı boruları 3/8“
• Elektrik bağlantısı gereklidir.

KWC ZOE  •  Ankastre Armatür

• Tek kumandalı
• Sabit gaga
• KWC İsviçre üretimi S 25 kartuş

Zorunlu parça ürünün fiyatına dahildir.
(39.193.400.931)

Zorunlu Parça

Sıva altı ünitesi

Yedek parça fiyatı kataloğun 34. sayfasındadır.

39.193.400.931

11.202.033.000
Krom, A 175

11.202.034.000
Krom, A 225

3.405,00 TL

3.570,00 TL
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Dokunmatik
kontrol

Dokunmatik
kontrol

www.kwc.chFiyatlarımız tavsiye edilen perakende satış fiyatıdır ve Türk Lirası bazında olup, KDV dahildir.

Ürün kodu Fiyat

10.201.242.127FL
Çelik görünümlü

10.201.242.000FL
Krom

8.870,00 TL

9.760,00 TL

KWC ZOE touch light PRO  •  Mutfak Armatürleri

Yeni

Yeni

• 270° dönebilen su çıkış borusu
• Gizli spiral başlık
• Spiral uzunluğu: 500 mm
• İki farklı akış özelliği
• Çıkarılıp temizlenebilir perlatör
• KWC İsviçre üretimi S 25 kartuş
• Esnek bağlantı boruları 3/8“
• Elektrik bağlantısı gereklidir.

• 270° dönebilen su çıkış borusu
• Gizli spiral başlık
• Spiral uzunluğu: 500 mm
• İki farklı akış özelliği
• Çıkarılıp temizlenebilir perlatör
• KWC İsviçre üretimi S 25 kartuş
• Esnek bağlantı boruları 3/8“
• Elektrik bağlantısı gereklidir.

Ürün kullanımı ile ilgili bilgiler 37. sayfadadır.

KWC LUMINAQUA® LED teknolojisi
Dokunmatik Kontrol

KWC LUMINAQUA® LED teknolojisi
Dokunmatik Kontrol

Temizlenebilir
perlatör

Temizlenebilir
perlatör

LUMINAQUA®
LED-teknolojisi

LUMINAQUA®
LED-teknolojisi

ZOE touch light pro Tasarım Ödülleri

1 kez
dokun
tazele

2 kez
dokun
temizle

3 kez
dokun
hazırla

Dokunmatik kontrol avantajı ve
ışık şöleni bir arada
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Gövde içinde gizli spiral
KWC EVE armatürde bulunan gövde 

içindeki gizli spiral tasarımı detaylara 

taşırken düz ve duşlama olmak üzere iki 

farklı akış şekli de sunar.

KWC EVE Tasarım Ödülleri

EDELSTAHL
STAINLESS STEEL

2005

LUMINAQUA LED teknolojisi
luminaqua® teknolojisinin armatürünüzden 

akan suyu harika bir ışık şölenine 

dönüştürmesi için tek bir tuşa basmak 

yeterlidir. Işık 45 dakika sonra otomatik olarak 

kapanır.

EVE’yi keşfedin
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KWC EVE  •  Mutfak Armatürleri Ürün kodu Fiyat

10.111.102.000FL
Krom

10.111.102.700FL
Paslanmaz çelik

10.111.103.000FL
Krom

10.111.103.700FL
Paslanmaz çelik

10.121.102.000FL
Krom

10.121.102.700FL
Paslanmaz çelik

10.121.103.000FL
Krom

10.121.103.700FL
Paslanmaz çelik

2.740,00 TL

3.400,00 TL

2.740,00 TL

3.400,00 TL

3.670,00 TL

4.330,00 TL

3.670,00 TL

4.330,00 TL

• Tek kumandalı
• Gizli spiral başlık
• Spiral uzunluğu: 600 mm
• KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
• Esnek bağlantı boruları 3/8“
• Kumanda kolu sağdadır. Talebe göre sol 
kumanda temin edilebilir.

• Tek kumandalı
• Gizli spiral başlık
• Spiral uzunluğu: 600 mm
• KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
• Esnek bağlantı boruları 3/8“
• Kumanda kolu sağdadır. Talebe göre sol 
kumanda temin edilebilir.

• Tek kumandalı
• 270° dönebilen su çıkış borusu
• Gizli spiral başlık
• Spiral uzunluğu: 600 mm
• KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
• Esnek bağlantı boruları 3/8“
• Elektrik bağlantısı gereklidir.
• Kumanda kolu sağdadır. Talebe göre sol 
kumanda temin edilebilir.

• Tek kumandalı
• 270° dönebilen su çıkış borusu
• Gizli spiral başlık
• Spiral uzunluğu: 600 mm
• KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
• Esnek bağlantı boruları 3/8“
• Elektrik bağlantısı gereklidir.
• Kumanda kolu sağdadır. Talebe göre sol 
kumanda temin edilebilir.

KWC LUMINAQUA® LED teknolojisi

KWC LUMINAQUA® LED teknolojisi

LUMINAQUA®
LED-teknolojisi

LUMINAQUA®
LED-teknolojisi

10.121.103.150FL
Buzul beyazı

4.330,00 TL

• Tek kumandalı
• 270° dönebilen su çıkış borusu
• Gizli spiral başlık
• Spiral uzunluğu: 600 mm
• KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
• Esnek bağlantı boruları 3/8“
• Elektrik bağlantısı gereklidir.
• Kumanda kolu sağdadır. Talebe göre sol 
kumanda temin edilebilir.

KWC LUMINAQUA® LED teknolojisi

LUMINAQUA®
LED-teknolojisi

www.kwc.chFiyatlarımız tavsiye edilen perakende satış fiyatıdır ve Türk Lirası bazında olup, KDV dahildir.
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KWC EVE  •  Mutfak Armatürleri Ürün kodu Fiyat

10.121.103.151FL
Siyah

4.330,00 TL

Kapasite: 300 ml

Kapasite: 300 ml

Kapasite: 300 ml

Z.536.063.000
Krom

Z.536.063.700
Paslanmaz çelik

1.230,00 TL

1.635,00 TL

Z.536.063.150
Buzul Beyazı

1.635,00 TL

Z.536.063.151
Siyah

1.635,00 TL

• Tek kumandalı
• 270° dönebilen su çıkış borusu
• Gizli spiral başlık
• Spiral uzunluğu: 600 mm
• KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
• Esnek bağlantı boruları 3/8“
• Elektrik bağlantısı gereklidir.
• Kumanda kolu sağdadır. Talebe göre sol 
kumanda temin edilebilir.

KWC EVE  •  Sıvı Sabunluklar

KWC LUMINAQUA® LED teknolojisi

LUMINAQUA®
LED-teknolojisi

www.kwc.ch Fiyatlarımız tavsiye edilen perakende satış fiyatıdır ve Türk Lirası bazında olup, KDV dahildir.
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Zarif ve güçlü kumanda kolu
KWC ONO nun özel tasarımlı kumanda kolu medikal 

teknolojilerde kullanılan dayanıklı paslanmaz çelikten 

üretilerek zarif bir tasarım ile bütünleşti.

KWC ONO Tasarım Ödülleri

EDELSTAHL
STAINLESS STEEL

2008 2009

ONO’yu
keşfedin

İki farklı akış özelliği
KWC ONO armatür düz ve duşlama şeklindeki iki farklı akış seçeneği ile hassas 

ve hijyenik yıkama avantajı sunar.

Gizli spiral
Gizli spiraller armatüre estetik bir katkı sağlar. Çekildiğinde 

70 cm.'e kadar uzayabilir, bırakıldığında ise sorunsuz ve 

rahat bir şekilde armatüre geri döner.

KWC patentli                  teknolojisi
İnovatif KWC highflex™ spiral hortum mutfağınızı geleceğe taşıyor. Esnek 

bir şekilde tasarlanan bu hortum istenilen yöne doğru hareket ettirilebilir, 

ardından otomatik olarak ilk konumuna geri döner ve spiral tutucu olmasa bile 

kullanılmadığında sağlam bir şekilde yerinde kalır.
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KWC ONO  •  Mutfak Armatürleri Ürün kodu Fiyat

10.151.023.000FL
Krom

10.151.023.700FL
Paslanmaz çelik

10.151.113.000FL
Krom

10.151.113.700FL
Paslanmaz çelik

10.151.033.000FL
Krom

10.151.033.700FL
Paslanmaz çelik

2.510,00 TL

2.870,00 TL

2.525,00 TL

3.270,00 TL

3.130,00 TL

3.590,00 TL

• Tek kumandalı
• 270° dönebilen su çıkış borusu
• KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
• Esnek bağlantı boruları 3/8“

• Tek kumandalı
• 105° dönebilen su çıkış borusu
• Spiralli
• Spiral uzunluğu: 700 mm
• KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
• Esnek bağlantı boruları 3/8“

• Tek kumandalı
• 105° dönebilen su çıkış borusu
• Spiralli
• Spiral uzunluğu: 700 mm
• İki farklı akış özelliği
• KWC Jetclean teknolojisi
• KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
• Esnek bağlantı boruları 3/8“

Jetclean

10.152.322.000FL
Krom

3.150,00 TL

10.152.413.000FL
Krom

3.500,00 TL

• Tek kumandalı
• 360° dönebilen su çıkış borusu
• KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
• Esnek bağlantı boruları 3/8“

• Tek kumandalı
• 360° dönebilen su çıkış borusu
• Gizli Spiral
• Spiral uzunluğu: 700 mm
• KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
• Esnek bağlantı boruları 3/8“

Gizli spiral

www.kwc.chFiyatlarımız tavsiye edilen perakende satış fiyatıdır ve Türk Lirası bazında olup, KDV dahildir.
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KWC ONO  •  Mutfak Armatürleri Ürün kodu Fiyat

10.151.413.000FL
Krom

10.151.413.700FL
Paslanmaz çelik

10.151.102.000FL
Krom

10.151.102.700FL
Paslanmaz çelik

3.080,00 TL

4.370,00 TL

2.950,00 TL

3.445,00 TL

• Tek kumandalı
• 360° dönebilen su çıkış borusu
• KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
• Esnek bağlantı boruları 3/8“
• Kumanda kolu sağdadır. Talebe göre sol 
kumanda temin edilebilir.

• Tek kumandalı
• 360° dönebilen su çıkış borusu
• Gizli spiral
• Spiral uzunluğu: 700 mm
• KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
• Esnek bağlantı boruları 3/8“
• Kumanda kolu sağdadır. Talebe göre sol 
kumanda temin edilebilir.

Gizli spiral

10.151.423.000FL
Krom

10.151.423.700FL
Paslanmaz çelik

6.140,00 TL

8.740,00 TL

• Tek kumandalı
• 360° dönebilen su çıkış borusu ve highflex spiral
• KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
• Esnek bağlantı boruları 3/8“
• Kumanda kolu sağdadır. Talebe göre sol 
kumanda temin edilebilir.

Z.536.060.000
Krom

Z.536.060.700
Paslanmaz çelik

1.225,00 TL

1.635,00 TL

Kapasite; 300 ml

KWC patentli Highflex teknolojisi

Highflex

KWC ONO  •  Sıvı Sabunluk

KWC ONO  • Ankastre Armatür

Sıva altı ünitesi

• Tek kumandalı
• Sabit gaga
• KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş

Zorunlu parça ürünün fiyatına dahildir. (39.151.400.931)

Zorunlu parça 39.151.400.931

11.152.033.000
Krom, A 175

11.152.034.000
Krom, A 225

3.550,00 TL

3.875,00 TL

Yedek parça fiyatı kataloğun 34. sayfasındadır.

www.kwc.ch Fiyatlarımız tavsiye edilen perakende satış fiyatıdır ve Türk Lirası bazında olup, KDV dahildir.
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dünyada ilk highflex spiral
elegant yükseklik

özel slikon yapı içerisinde gizli 
esnek spiral

magnetik tutucu

zarif bağlantı borusu

yüksek gövde

güçlendirilmiş çelikten
üretilen özel tasarım
kumanda kolu

estetik geçişler

KWC patentli
Neoperl Cache
Perlatör

sade ve ince
su çıkış borusu

KWC patentli
teknolojisi
İnovatif KWC highflex™ spiral hortum mutfağınızı 

geleceğe taşıyor. Esnek bir şekilde tasarlanan bu hortum 

istenilen yöne doğru hareket ettirilebilir, ardından 

otomatik olarak ilk konumuna geri döner ve spiral tutucu 

olmasa bile kullanılmadığında sağlam bir şekilde yerinde 

kalır.

Dokunmatik kontrol / 
bas ve çevir
ONO touch light pro armatürde kural, sıra dışı olmaktır: 

Su sıcaklıklarını ve akış hızlarını istediğiniz şekilde 

ayarlayabilirsiniz. Sıcaklığı ayarlamak için tek yapmanız 

gereken hafifçe çevirmektir, akış hızını ayarlamak için 

ise basıp çevirin.

Ürün kullanımı ile ilgili bilgiler 38. sayfadadır.

KWC ONO touch light PRO Tasarım Ödülleri

EDELSTAHL
STAINLESS STEEL

2008 2009

ONO touch light pro
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• 360° dönebilen su çıkış borusu
• Esnek bağlantı boruları 3/8“
• Elektrik bağlantısı gereklidir.

• 360° dönebilen su çıkış borusu ve highflex spiral
• Esnek bağlantı boruları 3/8“
• Elektrik bağlantısı gereklidir.

• Dokunmatik kontrol
• 360° dönebilen su çıkış borusu ve highflex spiral
• Esnek bağlantı boruları 3/8“
• Elektrik bağlantısı gereklidir.

• 360° dönebilen su çıkış borusu
• Esnek bağlantı boruları 3/8“
• Elektrik bağlantısı gereklidir.

KWC ONO touch light PRO  •  Mutfak Armatürleri Ürün kodu Fiyat

10.651.022.000FL
Krom

10.651.122.000FL
Krom

10.652.012.000FL
Krom

10.653.112.000FL
Krom

9.480,00 TL

11.865,00 TL

9.090,00 TL

15.295,00 TL

Highflex

Highflex

Fiyatlarımız tavsiye edilen perakende satış fiyatıdır ve Türk Lirası bazında olup, KDV dahildir.www.kwc.ch

Dokunmatik
kontrol

KWC renkli LED teknolojisi
Dokunmatik Kontrol

KWC renkli LED teknolojisi
Dokunmatik Kontrol

KWC renkli LED teknolojisi
Dokunmatik Kontrol

KWC renkli LED teknolojisi
Dokunmatik Kontrol

KWC patentli Highflex teknolojisi

KWC patentli Highflex teknolojisi

Dokunmatik
kontrol

Dokunmatik
kontrol

Dokunmatik
kontrol
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KWC ONO touch light PRO  •  Mutfak Armatürleri Ürün kodu Fiyat

10.651.032.000FL
Krom

10.652.132.000FL
Krom

9.430,00 TL

13.270,00 TL

8.880,00 TL

8.870,00 TL

Sıva altı ünitesi

• Sabit gaga
• Elektrik bağlantısı gereklidir.

Zorunlu parça fiyata dahildir. (39.004.500.931)

Zorunlu parça

Zorunlu parça

39.004.500.931

11.654.003.000
Krom, A 175

11.654.004.000
Krom, A 225

• 360° dönebilen su çıkış borusu
• Esnek bağlantı boruları 3/8“
• Elektrik bağlantısı gereklidir.

Zorunlu parça fiyata dahildir. (Z.636.183)

• 360° dönebilen su çıkış borusu ve highflex spiral
• Esnek bağlantı boruları 3/8“
• Elektrik bağlantısı gereklidir.

Zorunlu parça fiyata dahildir. (Z.636.183)

Highflex

KWC renkli LED teknolojisi
Dokunmatik Kontrol

KWC renkli LED teknolojisi
Dokunmatik Kontrol

KWC renkli LED teknolojisi
Dokunmatik Kontrol

KWC patentli Highflex teknolojisi

Yedek parça fiyatı kataloğun 34. sayfasındadır.

Sıva altı ünitesi

Z.636.183

Yedek parça fiyatı kataloğun 34. sayfasındadır.

Dokunmatik
kontrol

Dokunmatik
kontrol

Dokunmatik
kontrol

KWC ONO touch light PRO  •  Ankastre Armatür

www.kwc.chFiyatlarımız tavsiye edilen perakende satış fiyatıdır ve Türk Lirası bazında olup, KDV dahildir.
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Yukarı ve aşağı 

KWC AVA nın kumanda kolu minimum bir açıyla maximum su 

debisine ulaşmayı sağlar. Aynı zamanda bu özel tasarım kumanda 

kolu her açıp kapamada armatüre temas ederek kir ve kireç 

birikmesini engeller ve hijyen sağlar.

KWC AVA Tasarım Ödülleri

AVA’yı keşfedin

jetclean teknolojisi 
Esnek çıkarılabilir perlatör armatür temizliğini kolaylaştırır. Su 

akarken koni şekilli delikler genişler ve çerçevenin üzerindeki kireç 

kalıntılarının atılmasını sağlar. Su akışı kesildiğinde delikler otomatik 

olarak kapanır.
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KWC AVA  •  Mutfak Armatürleri Ürün kodu Fiyat

10.191.023.000FL
Krom

10.191.023.127FL
Çelik görünümlü

10.191.113.000FL
Krom

10.191.113.127FL
Çelik görünümlü

10.191.033.000FL
Krom

10.191.033.127FL
Çelik görünümlü

10.191.103.000FL
Krom

10.191.103.127FL
Çelik görünümlü

1.365,00 TL

1.800,00 TL

1.700,00 TL

2.240,00 TL

1.885,00 TL

2.485,00 TL

1.700,00 TL

2.235,00 TL

• Tek kumandalı
• 160° dönebilen su çıkış borusu
• KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
• Esnek bağlantı boruları 3/8“

• Tek kumandalı
• 160° dönebilen su çıkış borusu
• Spiralli
• Spiral uzunluğu; 700 mm
• KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
• Esnek bağlantı boruları 3/8“

• Tek kumandalı
• 130° dönebilen su çıkış borusu
• Spiralli
• Spiral uzunluğu; 700 mm
• KWC Jetclean teknolojisi
• İki farklı akış özelliği
• KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
• Esnek bağlantı boruları 3/8“

• Tek kumandalı
• 360° dönebilen su çıkış borusu
• Spiralli
• Spiral uzunluğu; 600 mm
• KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
• Esnek bağlantı boruları 3/8“
• Kumanda kolu sağdadır. Talebe göre sol kumanda 
temin edilebilir.

Jetclean

10.191.003.000FL
Krom

10.191.003.127FL
Çelik görünümlü

1.885,00 TL

2.485,00 TL

• Tek kumandalı
• 360° dönebilen su çıkış borusu
• Spiralli
• Spiral uzunluğu; 600 mm
• İki farklı akış özelliği
• KWC Jetclean teknolojisi
• KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
• Esnek bağlantı boruları 3/8“
• Kumanda kolu sağdadır. Talebe göre sol 
kumanda temin edilebilir.

Jetclean

www.kwc.chFiyatlarımız tavsiye edilen perakende satış fiyatıdır ve Türk Lirası bazında olup, KDV dahildir.
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KWC AVA  •  Sıvı Sabunluk Ürün kodu Fiyat

Z.536.159.000
Krom

Z.536.159.127
Çelik Görünümlü

955,00 TL

1.275,00 TL

KWC AVA  • Ankastre Armatür

Sıva altı ünitesi

• Tek kumandalı
• Sabit gaga
• KWC İsviçre üretimi S 25 kartuş

Zorunlu parça ürünün fiyatına dahildir.
(39.193.400.931)

Zorunlu parça 39.193.400.931

11.192.033.000
Krom, A 175

11.192.034.000
Krom, A 225

2.445,00 TL

2.640,00 TL
ø30 ø55

Kapasite; 300 ml

Yedek parça fiyatı kataloğun 34. sayfasındadır.

Fiyatlarımız tavsiye edilen perakende satış fiyatıdır ve Türk Lirası bazında olup, KDV dahildir.www.kwc.ch
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SIN’ı keşfedin

Gizli spiral
Gizli spiraller hem zarif hem de kullanımı kolaydır. 

Çekildiğinde 50 cm.ye kadar açılabilir, bıraktığınızda 

ise sorunsuz ve rahat bir şekilde armatüre geri döner.

KWC SIN Tasarım Ödülleri

KWC patentli                   teknolojisi
İnovatif KWC highflex™ spiral hortum mutfağınızı geleceğe 

taşıyor. Esnek bir şekilde tasarlanan bu hortum istenilen yöne 

doğru hareket ettirilebilir, ardından otomatik olarak ilk konumuna 

geri döner ve spiral tutucu olmasa bile kullanılmadığında sağlam 

bir şekilde yerinde kalır.
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KWC SIN  •  Mutfak Armatürleri Ürün kodu Fiyat

10.261.102.000FL
Krom

10.261.002.000FL
Krom

10.261.432.000FL
Krom

Z.536.332.000
Krom

2.070,00 TL

2.280,00 TL

2.695,00 TL

1.175,00 TL

• Tek kumandalı
• 360° dönebilen su çıkış borusu
• Gizli spiralli
• Spiral uzunluğu; 500 mm
• KWC İsviçre üretimi S 35 kartuş
• Esnek bağlantı boruları 3/8“
• Kumanda kolu sağdadır. Talebe göre sol 
kumanda temin edilebilir.

• Tek kumandalı
• 360° dönebilen su çıkış borusu
• Spiralli
• Spiral uzunluğu; 500 mm
• İki farklı akış özelliği
• KWC Jetclean teknolojisi
• KWC İsviçre üretimi S 35 kartuş
• Esnek bağlantı boruları 3/8“
• Kumanda kolu sağdadır. Talebe göre sol 
kumanda temin edilebilir.

• Tek kumandalı
• 360° dönebilen su çıkış borusu ve highflex spiral
• KWC İsviçre üretimi S 35 kartuş
• Esnek bağlantı boruları 3/8“
• Kumanda kolu sağdadır. Talebe göre sol 
kumanda temin edilebilir.

Kapasite; 300 ml

KWC SIN  •  Sıvı Sabunluk

Jetclean

Highflex

Fiyatlarımız tavsiye edilen perakende satış fiyatıdır ve Türk Lirası bazında olup, KDV dahildir.www.kwc.ch

Gizli spiral

KWC patentli Highflex teknolojisi
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Magnetik Fit teknolojisi 
KWC SAROS serisi spiralli armatürlerde bulunan Magnetik Fit teknolojisi sayesinde çıkarılan spiral kullanım bittikten sonra yerine hızlı ve güvenli şekilde 

oturarak ergonomik kullanım sunar. Yıkama işlemlerini oldukça kolaylaştıran magnetik spiraller aynı zamanda uzun ömürlüdür.

SAROS’u keşfedin

İki farklı akış özelliği
KWC SAROS armatür ergonomik Magnetik Fit 

teknolojili spirali ile düz ve duşlama şeklinde 

iki farklı akış sunar. Hassas ve hijyenik yıkama 

avantajı sağlar.
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KWC SAROS  •  Mutfak Armatürleri Ürün kodu Fiyat

10.181.012.000FL
Krom

KWC Magnetik Fit teknolojisi

10.181.003.000FL
Krom

1.620,00 TL

2.280,00 TL

• Tek kumandalı
• 160° dönebilen su çıkış borusu
• KWC İsviçre üretimi S 25 kartuş
• Esnek bağlantı boruları 3/8“
• Armatür gövdesi ile su akış borusu arasındaki 
uzunluk; 200 mm

• Tek kumandalı
• 360° dönebilen su çıkış borusu
• Spiralli
• Spiral uzunluğu; 600 mm
• İki farklı akış özelliği
• KWC Jetclean teknolojisi
• KWC İsviçre üretimi S 25 kartuş
• Esnek bağlantı boruları 3/8“
• Armatür gövdesi ile su akış borusu arasındaki 
uzunluk; 250 mm

Fiyatlarımız tavsiye edilen perakende satış fiyatıdır ve Türk Lirası bazında olup, KDV dahildir.

Magnetik fit

Jetclean
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El duşu üzerinden
su yoğunluk ayarı
KWC PIANA serisi spiralli armatürde bulunan el duşu üzerindeki silikon tuşlar 

sayesinde düz ve duşlama olmak üzere iki farklı akış sağlanır. Böylece yıkama 

ihtiyacına göre seçim yapılabilir.

Fonksiyonel su çıkış boruları
KWC PIANA serisi armatürlerde 230 mm. yi bulan su çıkış borusu uzunlukları 

eviye haznelerinin uzak noktalarına suyu ulaştırarak etkin kullanım avantajı 

sunar.

PIANA’yı keşfedin
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KWC PIANA  •  Mutfak Armatürleri Ürün kodu Fiyat

10.361.023.000FL
Krom

10.361.033.000FL
Krom

1.170,00 TL

1.560,00 TL

• Tek kumandalı
• 160° dönebilen su çıkış borusu
• KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
• Esnek bağlantı boruları 3/8“

• Tek kumandalı
• 130° dönebilen su çıkış borusu
• Spiralli
• Spiral uzunluğu; 600 mm
• İki farklı akış özelliği
• KWC Jetclean teknolojisi
• El duşu üzerinden su yoğunluk kontrolü
• KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
• Esnek bağlantı boruları 3/8“

Sıva altı ünitesi

• Tek kumandalı
• Sabit gaga
• KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş

Zorunlu parça ürünün fiyatına dahildir.
(39.321.400.931)

Zorunlu parça 39.321.400.931

11.362.033.000
Krom, A 175

11.362.034.000
Krom, A 225

2.540,00 TL

2.675,00 TL

KWC PIANA  •  Ankastre Armatür

Jetclean

Su yoğunluk 
kontrolü

www.kwc.ch Fiyatlarımız tavsiye edilen perakende satış fiyatıdır ve Türk Lirası bazında olup, KDV dahildir.

Yedek parça fiyatı kataloğun 34. sayfasındadır.
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KWC Yedek Parçalar
39.151.400.931
Sıva altü ünitesi

39.193.400.931
Sıva altü ünitesi

39.321.400.931
Sıva altü ünitesi

Z.536.828

39.004.500.931

Z.636.183

İki delikli duvara monte, sıva altı ünitesi
• Bağlantı noktası ½”
• Bunlar ayrıca sipariş edilir:
  - Kurulum seti Z.536.828
• Ono serisine uyumludur.

İki delikli duvara monte, sıva altı ünitesi
• Bağlantı noktası ½”
• Bunlar ayrıca sipariş edilir:
  - Kurulum seti Z.536.828
• Ava serisine uyumludur.

İki delikli duvara monte, sıva altı ünitesi
• Bağlantı noktası ½”
• Bunlar ayrıca sipariş edilir:
  - Kurulum seti Z.536.828
• Piana serisine uyumludur.

Kurulum seti
• Şunlar için uygundur:
  - İki delikli duvara monte, sıva altı ünitesi
    (İsteğe bağlı)

İki delikli duvara monte, sıva altı ünitesi

Plastik dokunmatik ışıklı PRO kontrol ünitesi taslağı

KWC  •  Yedek Parçalar Ürün kodu Fiyat

685,00 TL

685,00 TL

1.175,00 TL

590,00 TL

490,00 TL

50,00 TL
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KWC  •  Yedek Parçalar Ürün kodu Fiyat

Z.636.254

Z.634.729

Z.635.215

Z.635.231

Z.635.966

Z.636.508

Servis anahtarı Neoperl© Caché©, TT, 16 mm, sarı

Servis anahtarı Neoperl© Caché©, TJ, 18 mm, yeşil

Servis anahtarı Neoperl© Caché©, JR, 21 mm, yeşil

Servis anahtarı Neoperl© Caché©, STD, 24 mm, gri

Servis anahtarı Neoperl© Caché©, SLIM TT, 18 mm, mavi

Evrensel anahtar caché©, koyu gri

15,00 TL

15,00 TL

15,00 TL

15,00 TL

15,00 TL

90,00 TL
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KWC  •  Önemli Bilgiler

www.kwc.ch

Bilgi
KWC armatürlerde farklı faktörler hafif renk farklılıklarına sebep 
olabilir.

1. Malzeme bileşimindeki küçük farklar paslanmaz çeliğin ışığı farklı 
yansıtmasına neden olabilir (daha mavi ya da daha sarı yansımalar 
oluşabilir). Çelik bileşimlerindeki bu farklılıklar yine de DIN malzeme 
standartlarını korumaktadır. Üretilen bir çelik partisinde bu tür 
farklılıklar görülebilir.

2. Farklı renklendirme ya da işleme parametreleri yüzey renginin 
farklılaşmasına neden olabilir.

3. Üretim süreçlerinin neden olduğu farklı yüzey tutarlılıkları ışığın 
farklı yansımasına ve farklı renklerin görünmesine neden olabilir. 

Kullanım Verileri
Minimum kullanım basıncı   1 bar (15 PSI)
İdeal kullanım basıncı   3 bar (45 PSI)
Maksimum kullanım basıncı   5 bar (70 PSI)
Eşit basınçlar tavsiye edilir
Maksimum sıcak su sıcaklığı   70°C (180°F)

Dikkat:
Kurulum öncesinde boruları iyice yıkayın!
Diğer bilgiler için detaylı kullanım kılavuzumuza başvurun.
Hatalı kullanım sonucunda armatür yüzeyinde oluşabilecek hasarlar 
imalatçının garanti kapsamının dışındadır!
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ZOE touch light pro ile dokunmatik kontrol

1 x tık
tek dokunuş
soğuk su
mavi ışık

1 x - 2 x - 3 x
ZOE touch ligh pro‘nun yuvarlak kontrol ünitesine 1 kez dokunulduğunda çemberdeki ışık mavi ve su akışı soğuktur. 2 kez 
dokunulduğunda ışık turuncu ve su ılıktır. 3 kez dokunulduğunda ise ışık kırmızı ve su sıcaktır.

Isı kontrolü
Elektronik kontrol ünitesi çevrilerek sıcaklık 
ayarlanır ve su ısısı ışık olarak yansır.

Ayarlarınızı kişiselleştirin
İhtiyaç duyulan ısıyı ve su debisini ayarladıktan sonra mor ışık yanana kadar elektronik kontrol ünitesine basılı tutulduğunda belirlenen ısı ve debide 
su akışı sabitlenir.

Su akış debisi kontrolü
Elektronik kontrol ünitesine basılı tutularak 
çevrildiğinde suyun akış debisi ayarlanır.

2 x tık
iki kez dokunuş
ılık su
turuncu ışık

3 x tık
üç kez dokunuş
sıcak su
kırmızı ışık
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1 x tık
tek dokunuş
soğuk su
mavi ışık

1 x - 2 x - 3 x
ONO touch ligh pro‘nun yuvarlak kontrol ünitesine 1 kez dokunulduğunda çemberdeki ışık mavi ve su akışı soğuktur. 2 
kez dokunulduğunda ışık turuncu ve su ılıktır. 3 kez dokunulduğunda ise çemberdeki ışık kırmızı ve su akışı sıcaktır.

Isı kontrolü
Elektronik kontrol ünitesi çevrilerek sıcaklık 
ayarlanır ve su ısısı ışık olarak yansır.

Ayarlarınızı kişiselleştirin
İhtiyaç duyulan ısıyı ve su debisini ayarladıktan sonra mor ışık yanana kadar elektronik kontrol ünitesine basılı tutulduğunda belirlenen ısı 
ve debide su akışı sabitlenir.

Su akış debisi kontrolü
Elektronik kontrol ünitesine basılı tutularak 
çevrildiğinde suyun akış debisi ayarlanır.

2 x tık
iki kez dokunuş
ılık su
turuncu ışık

3 x tık
üç kez dokunuş
sıcak su
kırmızı ışık

ONO touch light pro ile dokunmatik kontrol
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Swiss Water Experience

Firma Ünvanı : Franke Mutfak ve Banyo Sistemleri San. Tic. A.Ş
İşletme Merkezi : Gebze / Kocaeli
Web Sayfası : www.franke.com.tr
Mersis No. : 0-3880-4527-7200017
Tic. Sicil No. : 7586

• Fiyatlar Türk Lirası (TL) olup, KDV dahildir.
• Vergi oranlarında yapılacak değişiklikler ve yeni vergiler fiyatlara aynen yansıtılacaktır.
• Franke Mutfak ve Banyo Sistemleri San. ve Tic. AŞ önceden haber vermeksizin ürün özellikleri ve fiyatları 
değiştirme hakkına sahiptir.
• Dizgiden kaynaklanan hatalardan firmamız sorumlu değildir.
• Kampanyamız 4822 Sayılı Kanun ile, değişik 4077 sayılı kanuna uygundur.
• Ürünlerimiz stoklarımızla sınırlıdır.

Franke markası yukarıdaki kredi kartları ile anlaşmalıdır. Belirtilen banka kartlarının avantajları, kartlarla ilgili kampanyamız dahilindeki 
bayilerimizde geçerlidir.
Bu nedenle bu kartların avantajlarından yararlanmak için konu hakkında bayilerimize danışınız.

FRANKE INFO CENTER - Kalamış
Fenerbahçe Mh., Ahmet Mithat Efendi Cd.
No.5   Kalamış - Kadıköy /İstanbul
Tel: 0216 386 07 06 - Faks: 0216 386 10 23
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