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Evimetal’den duş giderinde bir yenilik;
100 cm’e kadar özel ölçülerde kesilebilen duş kanalı

SlimLine Slot duş kanalı



Milimetrik incelik,  zarif tasarım



Yalı�mlı bi�mli gövde

Evimetal slot duş kanalları
Duş çözümleri

Sadece 24 mm

Banyoda sınırsız tasarımlar sunan Evimetal, SlimLine

serisi ile ince duş kanalları trendini oluşturuyor. Patentli yapısı

ile kolay montaj  ve güvenli kullanım imkanı sunuyor. 

İncelik, şıklık ve fonksiyonellik Slimline serisi ile banyolarda.

Slimline duş gideri sadece 24 mm
genişliğinde etkileyici kapakları
sayesinde mükemmel bir görsel bi�ş
sunar. Üzerinizde uyandırdığı farklılık
hissi ve albenisini inceliğine borçlu.

Kesilebilir yapı,
Milimetrik hassasiyet
60 ve 100 cm seçeneklerinde
üre�len kapaklar ve gövde
kesilerek istediğiniz ölçülere
ge�rilebiliyor. Bu sayede farklı
ebatlardaki ara ölçülere sahip
proje alanlarınıza özel kullanım
imkanı sunuyor.

Evimetal izolasyon bandı entegre
edilmiş yekpare metal gövde, ağır
şartlara dayanıklı ve yüksek akış
debilerini karşılayacak şekilde
tasarlanmış�r.

Kolay Temizleme
Kapak ve al�nda bulunan saç
tutucu kolaylıkla çıkar�larak
içte kalan saç, sabun
birikmesi gibi a�klar kolayca
temizlenebilmektedir.
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Yüksek tahliye kapasitesi

60

100

Slimline slot duş kanalları, ince olmasına karşın büyük duş başlıkları

ve şelale �pi duş sistemleri ile oluşan yoğun su miktarlarıyla  başa çıkar.

Su ayaklarınızın al�ndan kolayca akıp gider.  Yüksek tahliye kapasitesine

sahip sifonlar ile uyumlu farklı ölçülerdeki kapak ve gövde yapısı projenize

en uygun çözümü sağlamak için üre�lmiş�r.
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Kullanım alanlarına göre gövde ve kapak seçenekleri

NORMA

LINEA

Duş alanı çözümleri
Duş alanı projeleriniz için
ortadan çıkışlı gövde ve 360
derece dönebilen sifon yapısı ile
kolay montaj imkanı sunar.

Metal kapak

Slot kanal

24 mm genişlikte 3 adet ince slot bulunan kapak yapısı
sayesinde zarif bir görünüm elde edersiniz.

Tek parça 24 mm genişlikte kapak yapısı ile pratik bir
kullanım sunar.

Ortadan sifon çıkışlı gövde
slot kapak
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Kapak Alterna�fleri

Gövde

Yalıtım bitimli gövde

+

Norma

Linea

+ Sifon Alterna�fleriYandan çıkışlı
H:60 mm

Koku yapmayan S tipi

sifon 42 lt /dak

Yandan çıkışlı
H:80 mm

Koku yapmayan S tipi

sifon 60 lt /dak

Alttan çıkışlı
H:50 mm

Koku yapmayan S tipi

sifon 48 lt /dak

Alttan çıkışlı
H:50 mm

66 lt /dak

Yandan çıkışlı
H:60 mm

66 lt /dak



600 cm’e kadar özel ölçülerde kesilebilen 
Balkon ve teras gideri

SlimLine Lineer kanal



İstenilen ölçü 

100-200 ve 300 cm seçeneklerinde üre�len kapaklar kesilerek istediğiniz

ölçülere ge�rilebiliyor. Bu sayede farklı ebatlardaki ara ölçülere sahip proje

alanlarınıza özel kullanım imkanı sunuyor.

Natura

Proje bazlı üre�lmektedir.

100

200

300

600
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Evimetal lineer kanalları
Balkon ve teras çözümleri

Balkonlarda olan ters eğim, yanlış
işçilik  ve yanlış ürün seçimi
nedeniyle su birikmelerine siz de
şahit olmuşsunuzdur. Bu �p
uygulamalar hem çirkin bir
görüntü oluşturmakta hem de
balkon giderinin fonksiyonunu
yerine ge�rmesine engel
olmaktadır. SlimLine lineer kanal
ürünleri ise bu problemlerinin
önüne geçer. Koku yapmayan sifon
seçenekleri, yalı�m bi�mli gövdesi
ile istenmeyen su akıp gider.

Yüksek tahliye kapasitesi

Natura kapak seçeneği, kendi
kaplama malzemeniz ile
kullanma imkanı sunar.

Kaplama malzemesi 
ile uyumlu seçenek

SlimLine lineer kanal serisi boylu boyunca olan kanal

yapısı sayesinde su birikmesi, göllenme gibi sorunların

önüne geçerek  hem şık hem de temiz bir kullanım

imkanı sunuyor. Balkon temizliğinin en önemli sorunu

olan  temizlik ve yağmur suyunun gidere doğru yönlendirilmesi

problemi SlimLine lineer kanal ile ortadan kalkıyor.

Evimetal izolasyon bandı entegre
edilmiş yekpare metal gövde, ağır
şartlara dayanıklı ve yüksek akış
debilerini karşılayacak şekilde
tasarlanmış�r.

Yalı�mlı bi�mli gövde
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Kullanım alanlarına göre gövde ve kapak seçenekleri

LINEA

NATURA

Balkon ve teras çözümleri

Kendi kaplama malzemeniz ile uyumlu

Metal kapak

Tek parça 24 mm genişlikte kapak yapısı ile pratik bir
kullanım sunar.

İstediğiniz kaplama malzemesi ile uyumlu NATURA
kapak ile kesintisiz bir geçiş  elde edersiniz.

Balkon ve teraslar için pis su
gideri sistemine kolay bağlantı
sağlayan sağ ve sol çıkışlı gövde,
360 derece dönebilen sifon
yapısı ile kolay ve güvenli
montaj imkanı sunar.

Sağ ve sol çıkışlı gövde



11

Kapak Alterna�fleri

Linea

LDK Natura

Gövde

Yalıtım bitimli gövde

+

+ Sifon Alterna�fleriYandan çıkışlı
H:60 mm

Koku yapmayan S tipi

sifon 42 lt /dak

Yandan çıkışlı
H:80 mm

Koku yapmayan S tipi

sifon 60 lt /dak

Alttan çıkışlı
H:50 mm

Koku yapmayan S tipi

sifon 48 lt /dak

Alttan çıkışlı
H:50 mm

66 lt /dak

Yandan çıkışlı
H:60 mm

66 lt /dak
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Kaplama malzemesi

Evimetal izolasyon bandı

Tesviye Betonu

İzolasyon Katmanı

Döşeme Betonu

Ortadan sifon çıkışlı gövde

Yandan sifon çıkışlı gövde

Sızdırmazlık parçası Y.8096

Gövde yükseklik ayar seti  Y.8085

Sızdırmazlık parçası Y.8096

Gövde yükseklik ayar seti  Y.8085

Yapış�rıcı

Teknik bilgiler
Uygulama detayları

Gövde

A :  600mm  I  1000mm

A :  600mm  I  1000mm  I  2000mm  I  3000mm

 94 

 36 

 [A] + 30 

 64~90 

A

A

 34 
 94 

 A+30 

 91 

 64~90 

A

A

Y.8090

Y.8090
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Kapaklar

NORMA KAPAK

LINEA KAPAK

LDK NATURA KAPAK

Kaplama malzemenize göre 2 adet  Prf 100 veya Prf 400 profil sipariş edilmelidir.

A :  600mm  I  1000mm

A :  1000mm  I  2000mm  I  3000mm

A :  1000mm  I  2000mm  I  3000mm

K.1010

Kademeli yükseklik parçası Y.8088

Y.8076

K.8108

 [A] 
 21,50 

 [A] 

 6 
 21 

 9 
 27 

KAPAK K.1070

Kademeli yükseklik parçası Y.8088

K.8076

Y.8180

K.8136
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H:50 mm

SS. 8086
Koku yapmayan S yapılı

sifon 48 lt /dak

Alttan çıkışlı

H: 50 mm

SS. 8130
S yapısı yok

S yapısı yok

H:60 mm 

SS. 813566 lt /dak

Yandan çıkışlı

Alttan çıkışlı

66 lt /dak

32 mm
su perdesi

30 mm
su perdesi

H:60 mm

SS. 8082
Koku yapmayan S tipi

sifon 42 lt /dak

Yandan çıkışlı

H:80 mm

SS. 8081
Koku yapmayan S tipi

sifon 60 lt /dak

Yandan çıkışlı
50 mm
su perdesi

Teknik bilgiler
Sifonlar
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Renk seçenekleri

Satine                    1.S.I

Parlak       2.S.M

Antrasit       9.S.A

Ayna altın       4.S.G

Satine altın     3.M.G

Satine bronz        7.S.B 

Proje bazlı renk  seçenekleri

Kaplama malzemenize göre 2 adet  Prf 100 veya Prf 400 profil sipariş edilmelidir.

Norma

Linea

LDK Natura

Ürün bilgileri
Kapaklar

15 LDK.1090.8136.1.S.I 0,375  KG 9x3x15 cm58 € 

60 LDK.1010.60.1.S.I 0,7      KG 3x4x55 cm

100 LDK.1010.100.1.S.I

60 € 

68 € 1          KG 3x4x95 cm

60 LDK.1070.60.1.S.I 58 € 0,4       KG 5x5x55 cm

100 LDK.1070.100.1.S.I 68 € 0,5      KG 5x5x94 cm

200 LDK.1070.200.1.S.I 88 € 0,95    KG 5x5x194 cm

300 LDK.1070.300.1.S.I 108 € 1,33    KG 5x5x294 cm
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Gövde

60 HS.8066.60 1,2      KG 12x12x62 cm

100 HS.8066.100

75 € 

105 € 1.7       KG 12x12x102 cm

100 HS.8066.100.MK 105 € 1.7       KG 12x12x102 cm

200 HS.8066.200.MK 156 € 4.8       KG Ø 15x210   cm

300 HS.8066.300.MK 223 € 7,35    KG Ø 15x310   cm

Sifon Alterna�fleri

19 € 0.23 KG         13x13x20 cm

19 €   0.9 KG        10x10x12 cm

19 € 0.14 KG        7x13x20 cm

Koku yapmayan
S tipi sifon
48 lt /dak

SS. 8082
Yandan çıkışlı Koku yapmayan

S tipi sifon
42 lt /dak

19 € 0.24 KG        7x13x31 cm
H:60 mm

Alttan çıkışlı
H:50 mm

Alttan çıkışlı
H:50 mm

Yandan çıkışlı
H:60 mm

24 € 0.38 KG        9x16x36 cm 
Koku yapmayan
S tipi sifon
60 lt /dak

Yandan çıkışlı
H:80 mmSS. 8081

SS. 8086

SS. 8130

SS. 8135

66 lt /dak

66 lt /dak



SATIŞ KOŞULLARI




