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Evimetal yer süzgeçleri
Spirograflı yer süzgeçleri

Spirograf yapılı gövde sayesinde beton ve yalı�m
ile güçlü bir birleşme sağlanır. İnce şap içerisinde
bi�rilmesi gereken uygulamalar için kaliteli
sonuç elde edersiniz.

Spirograf yapılı gövde 

Spirograflı yer süzgeçleri,
5 çeşit sifon alterna�fiyle
yüksek tahliye imkanı sunar.
Sifonların iç yapısında
bulunan su perdesi ile kötü
koku engellenir.

Kapak etra�nda yer alan
ince ve gizli çerçeve
sayesinde seramik harcı ile 
olan birleşimler  neredeyse
hiç gözükmez. Mükemmel
birleşim ve este�k bir
görüntü elde edersiniz.

Gizli çerçeve

Kolay Temizleme

Natura yer süzgeci kapağı ile
istediğiniz kaplama malzemesini
kullanarak projenizle uyumlu
çözümler elde edebililirsiniz.

Kapak ve al�nda bulunan saç
tutucu kolaylıkla çıkar�larak içte
kalan saç, kirli a�klar kolayca
temizlenebilmektedir.

Kendi kaplama malzemeniz ile
uyumlu kapak seçeneği

Farklı uygulama yükseklikleriyle uyumlu ve kompakt gövde yapısıyla düşük uygulama yüksekliği gerek�ren

banyo ve duş alanları için tasarlanmış�r. Yenileme işleri, hemzemin duş uygulamaları için kullanılabilir. 

Su perdeli sifon seçenekleriyle  kötü kokuyu engellerken, saç tutucu ile temizlik esnasında oluşabilecek

saç, kir, sabun gibi ar�kların gideri �kaması engellenir.

Farklı sifon alterna�fleri



Evimetal spirograflı yer süzgeçleri, fonksiyonellik ve

teknik tasarım açısından üst düzey özelliklere

sahip�r. Farklı ölçülerdeki ve desenlerdeki kapak

yapısı ile en uygun çözümleri bulabilirsiniz. Proje

bazlı renk alterna�fleri için lü�en ile�şime geçiniz.

Mükemmel yaklaşım

10x10 15x15 Ø 13.5 35x25x25
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Evimetal yer süzgeçleri
Yalıtım flanşlı yer süzgeçleri

Kapak etra�nda yer alan
ince ve gizli çerçeve
sayesinde seramik harcı ile 
olan birleşimler  neredeyse
hiç gözükmez. Mükemmel
birleşim ve este�k bir
görüntü elde edersiniz.

Gizli çerçeve

Her yöne hassas
ayarlanabilen eksantrik
süzgeç başlığı ile çok daha
kolay montaj imkanı elde
edersiniz. Egzantrik kısmı
döndürerek ih�yacınız olan
montaj mesafesini
ayarlayabilirsiniz.

Eksantrik süzgeç başlığı

Patenli koku önleyici
küre ve kolay
temizlenebilir koku
fermatürü sayesinde
hiçbir zaman kötü
kokularla
karşılaşmazsınız.

(Opsiyon) 

Kokusuz süzgeç

Koku fermatürü

Koku önleyici küre

Yüksek debiye  sahip eksantrik
patentli alt gövdeyi 90 derece
döndürerek duvar önünde de
kullanabilirsiniz. Farklı
kalınlıklardaki kaplama malzemeleri
ile kullanıma uygun olan yalı�mlı
yer süzgeçleri ile mimari
projelerinizde istediğiniz sonucu
elde edersiniz. Genel kullanıma
sahip ıslak mekanlarda tercihiniz
yalı�mlı yer süzgeçleri olsun.

Duvar önü kullanım

Süzgeçlerin su yalı�mı
ile kalıcı olarak
birleş�rilememesi
durumunda  su sızın�sı
problemi yaşanabilir.
Yalı�m flanşlı yer
süzgeçleri sayesinde bu
problem ortadan kalkar.

Yalı�m flanşlı gövde

Evimetal yalı�mlı yer süzgeçleri, kolay montaj özelliği , 3 mm  masif kapak, farklı detay çözümleri, özel koku

önleme parçası ve eksantrik ayar sistemi özellikleriyle yüksek beklen�lere yönelik çözümler sunuyor.

Kare,yuvarlak ve üçgen kapak seçenekleri, duvar önü kullanım alterna�fleriyle projenize yönelik en uygun

çözümleri yalı�mlı yer süzgeçleri ile elde edebilirsiniz.



Evimetal yalı�m flanşlı yer süzgeçleri farklı su ve ısı yalı�m 

malzemeleriyle uyumludur. Yeni yapılar, yenileme işleri, hemzemin duş

uygulamaları, teras ve balkon uygulamaları gibi farklı projelerde yalı�mlı

kare, yuvarlak ve köşe süzgeç alterna�fleriyle mükemmel sonuçlar elde

edersiniz.

Güvenli ıslak mekan çözümleri

10x10 15x15 Ø 13.5 35x25x25
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Evimetal yer süzgeçleri
Klasik yer süzgeçleri

Yer süzgeçlerinin en önemli sorunu
olan kötü koku problemi ile hiç
karşılaşmazsınız.

Paslanmaz çelik kapak

Gizli çerçeve

Islak mekanlarda özellikle banyo
ve toplu kullanım alanlarında
temizlik amacıyla kullanılabilen
klasik yer süzgeçleri oluşabilecek
su taşma problemlerini önlemek
amacıyla da kullanılabilir.

Natura yer süzgeci kapağı ile
istediğiniz kaplama malzemesini
kullanarak projenizle uyumlu
çözümler elde edebililirsiniz.

Rakiplerine göre yüksek
kapasiteli gider

Kendi kaplama malzemeniz ile
uyumlu kapak seçeneği

Kokusuz

Yalı�m ve çok yüksek su tahliye kapasitesi gerek�rmeyen ıslak hacim mekanlarında

koku yapmayan, kolay temizlenebilen ekonomik çözüm arayışlarınızda seçmeniz

gereken Evimetal klasik yer süzgeçleridir. Basit ama fonksiyonel, güvenli ve este�k

klasik yer süzgeçleri ile  içiniz rahat olsun.

304 kalite Sa�ne
paslanmaz çelik
kapaklar etkileyici bir
görünüme sahip�r.
Projenize özel renk
alterna�fleriyle
mekanınızla bütünlük
sağlayan sonuçlar
elde edersiniz.

Kapak etra�nda yer alan
ince ve gizli çerçeve
sayesinde seramik harcı ile 
olan birleşimler  neredeyse
hiç gözükmez. Mükemmel
birleşim ve este�k bir
görüntü elde edersiniz.



10x10 15x15

Evimetal klasik yer süzgeçleri, daha

küçük gövde yapısı ve kompakt

tasarımıyla özellikle düşük

uygulama yükseklikleri gerek�ren

projeler için tasarlanmış�r. Farklı

ölçülerde ve ızgaralardaki kapak

yapısı  ve yüksek tahliye kapasitesi

ile en op�mum çözümleri klasik yer

süzgeçleri ile elde edersiniz.

Kompakt ve fonksiyonel tasarım
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Y.8084 Helezon saç tutucu

Y.8100.1 Spirograf fileli flanş

Kaplama malzemesi

Yapış�rıcı

İzolasyon katmanı

Kendinden fileli yalı�m flanşı

Tasviye betonu

Döşeme betonu

225
107 225

42

116

A

A

Yandan çıkışlı H:60 mm SS.8082
Yandan çıkışlı H:80 mm SS.8081

Y.8084 Helezon saç tutucu

Y.8100.1 Spirograf fileli flanş

Al�an çıkışlı H:50 mm SS.8086

Yandan çıkışlı

H:60 mm SS.8135

Al�an çıkışlı

H:50 mm SS.8130

Teknik bilgiler
Spirograf süzgeç
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Seramik

İzolasyon flanşı

İzolasyon katmanı

Yapış�rıcı

Yalı�mlı süzgeç

Y.8065 YYS
Yandan çıkışlı hazne

Y.8123 Koku önleyici küre

Y.8061 Koku fermatürü

Y.8064  Ekzantrik flanş

Y.8066 YYS
Al�an çıkışlı hazne

 R95 

 290 

 265 

 110 

 120 

A

A  50 

 75 

 40 Trap Seal 
Depth

 R95 

 290 

 265 

 50 

 65 

A

A

 40 Trap Seal 
Depth
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Klasik süzgeç

Seramik

Evimetal izolasyon ban�

İzolasyon Katmanı

Yapış�rıcı

Duvar önü uygulamaya
uygun alt kasa

Y.8067 50-32
 KYS Yandan çıkışlı hazne

Y.8123 Koku önleyici küre

Y.8061 KYS Koku fermatürü

Y.8072 50-70
 KYS Al�an çıkışlı hazne

 105 

 102 

A

A

 50 

 70 

Section A-A

 154 

 (50-32) 

 105 

 100 

 (50-32) 

 53 

A

A
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İlave uzatma parçası

Y.8063.135

135

50
100

Y.8063.10
Y.8063.15

100

100
50

100

150

150 100

50

K.050.35.25

Y.8091

350

25
0 250

100
50

 103,50 

 100 mm 

 109 

 97,50 
AA
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Ürün bilgileri
Kapaklar

Nova

Unica

Aqua

Greka

Natura

Nova

Greka

Aqua

Natura

Nova

Greka

Aqua

10x10 KS.050.10.1.S.I 21 € 0,22 KG 10x10x3 cm

10x10

10x10

10x10

15x15x3 cm0,43 KG

0,09 KG

0,2   KG

34 €KS.050.15.1.S.I

KS.300.10.1.S.I 4 € 10x10x3 cm

KS.080.10.1.S.I 21 € 0,21 KG 10x10x3 cm

KS.060.10.1.S.I 21 € 0,2   KG 10x10x3 cm

15x15x3 cm4 €KS.300.15.1.S.I

15x15x3 cm0,52 KG34 €KS.080.15.1.S.I

15x15x3 cm0,46 KG34 €KS.060.15.1.S.I

10x10x4 cm0,21 KG34 €KS.090.15.1.S.I

13,5x13,5x3 cm0,39 KG34 €KS.050.135.1.S.I

13,5x13,5x3 cm0,34 KG34 €KS.060.135.1.S.I

13,5x13,5x3 cm0,38 KG34 €KS.080.135.1.S.I

15x15x4 cm0,14 KG34 €KS.090.135.1.S.I

25x25x3 cm0,8   KG42 €KS.050.35.25.1.S.I

25x25x3 cm0,75 KG42 €KS.060.35.25.1.S.I

25x25x3 cm0,79 KG42 €KS.080.35.25.1.S.I

15x15

15x15

15x15

15x15

15x15

Ø 13.5

Ø 13.5

Ø 13.5

Ø 13.5

25x25x35

25x25x35

25x25x35
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Gama 15x15 CKS.100.210.15.1.S.I

Sadece SDS sifon serisi ile kullanılır.

Satine

Parlak Antrasit Ayna altın Satine altın Satine bronz

Renk seçenekleri

Kapaklar

Proje bazlı renk  seçenekleri

Yalı�m Flanşlı Gövde

48 € 0.6 KG 15x15x3 cm

Y.8066Alttan çıkışlı
50/70

Yandan çıkışlı
50/32

Alttan çıkışlı
50/70

Yandan çıkışlı
50/70

17 € 0.42 KG 21x21x14 cm

Y.8065 17 € 0.38 KG 21x24x8   cm

10,5x10,5x10,5 cm

11x16x5   cm

5x5x5       cm

Y.8073 5 €

Y.8067 5 €

Koku önleyici küre Y.8123 1,5 €

Klasik Gövde
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Spirograflı Gövde

20 €

SDS. 8082
Yandan çıkışlı Koku yapmayan

S tipi sifon
42 lt /dak

20 € 0,62 KG        35x23x7       cm
H:60 mm

Yandan çıkışlı
H:60 mm

27 € 0,75 KG        41x23x9       cm 
Koku yapmayan
S tipi sifon
60 lt /dak

Yandan çıkışlı
H:80 mmSDS. 8081

20 € 0,59 KG         18x23x16,5 cm

0,49 KG    8x23x25 cm   

0,52 KG    8x23x23 cm   

Koku yapmayan
S tipi sifon
48 lt /dak

Alttan çıkışlı
H:50 mmSDS. 8086

SDS. 8135

20 €
Alttan çıkışlı
H:50 mmSDS. 8130 66 lt /dak

66 lt /dak





SATIŞ KOŞULLARI




