
Yeniden başlamak isteyen herkes için
Kaynar su önleyici termostatik bataryalar, farklı püskürtme 
fonksiyonlarına sahip duş başlıkları ve el duşları ve banyo 
aksesuarlarından oluşan IKEA duşları eksiksiz bir duş deneyimi 
için ihtiyaç duyduğunuz her şeyi sağlar. Tüm ürünler aynı ürün 
ailesine aittir. Tüm IKEA duşlarında su ve enerji tasarrufu 
sağlayan duş başlıkları ve el duşları bulunur. Bu özellik, su 
akışını dengeleyen bir akış düzenleyici sayesinde elde edilir. Akış 
düzenleyicisi olmayan duşlara kıyasla %30’a varan oranlarda su 
ve enerji tasarrufu yapabilirsiniz. Her gün tazelenmek isteyen 
herkes için IKEA duşları eksiksiz bir çözüm sağlar. Tüm bu 
eksiksiz çözümün bir ayrıcalığı da su ve enerji tasarrufu yapmanızı 
sağlayan özellikleridir. Banyonuz için uygun duş fonksiyonunu 
seçin ve siz de her güne tazelenmiş olarak başlayın. 
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BAKIM 
TALİMATLARI
Su ve hafif bir deterjan veya 
sabun ile ıslatılmış, yumuşak 
bir bezle temizleyin. Aşındırıcı 
tozlar, çelik tel veya kireç 
çözücü, asit, alkol veya 
aşındırıcı içeren bir deterjanı 
kesinlikle kullanmayın. 
Suyla yıkayın ve temiz bir 
bezle kurulayın. Büyük kireç 
birikintilerini yok etmek için 
seyreltilmiş, sıradan beyaz sirke 
kullanın ve su ile durulayın.

BİLMEKTE  
FAYDA VAR
Duvar bağlantı parçaları 
dahildir. Kurulum konusunda 
emin değilseniz bir profesyonel 
ile iletişime geçin. Kurulum 
geçerli yerel bina ve tesisat 
düzenlemeleri uyarınca 
yapılmalıdır.

GÜVENLİK
Termostatik batarya, su 
38°C’ye ulaştığında otomatik 
olarak duracak şekilde
ayarlanmıştır. Her sistemin 
çalışma koşulları değişiklik 
gösterdiği için, bataryayı hizmet 
ve kurulum talimatlarına göre 
ayarlamak gerekebilir.

3
Garanti broşüründe  
daha ayrıntılı bilgi 
bulabilirsiniz.

Banyo duşları
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3. Mevcut duşunuzu yenilemek istiyorsanız yalnızca el 
duşunu ya da duş hortumunu değiştirmeyi de tercih 
edebilirsiniz. IKEA duş serisinde farklı püskürtme 
fonksiyonlarına sahip çeşitli el duşu seçenekleri 
mevcuttur. 1, 3 ya da 5 püskürtme fonksiyonuna 
sahip başlıklar arasından seçim yapabilirsiniz. Tam 
püskürtme fonksiyonuna sahip el duşu rahatlatıcı bir 
duş deneyimi için geniş ve eşit bir kapsama alanı sağlar. 
Yağmur püskürtme fonksiyonu, su püskürtme kuvvetini 
artırır ve gür saçları durulamak için mükemmeldir. 
Masaj püskürtme fonksiyonu su akışını yumuşaktan 
serte doğru çeşitlendirerek gerilimi azaltan rahatlatıcı 
bir deneyim yaşatır. Buhar şeklindeki püskürtme 
fonksiyonu hafif, yumuşak ve rahatlatıcı hissettiren su 
damlaları sağlar. 3 püskürtme fonksiyonuna sahip el 
duşlarında tam püskürtme ve ağ püskürtme arasında 
tercih yapabilir ya da ikisini kombine ederek en verimli 
deneyimi yaşayabilirsiniz. 5 püskürtme fonksiyonlu el 
duşlarında tam püskürtme, buhar şeklinde püskürtme 
ya da masaj püskürtme fonksiyonlarından birini seçebilir 
ya da tam/buhar, tam/masaj kombinasyonlarını seçerek 
rahatlatıcı bir duş deneyimi edinebilirsiniz. 

4. Son olarak, bütün duş alanınızı yenilemeyi planlıyorsanız 
stres azaltıcı ve rahatlatıcı tüm fonksiyonları içeren 
IKEA termostatik duşlarından birini tercih edebilirsiniz. 
Banyonuzda tam bir koordinasyon yakalamak 
istiyorsanız yeni duşunuzu aynı ürün ailesinden 
bataryalar ve havlu aksesuarlarıyla tamamlayabilirsiniz. 
BROGRUND ve VOXNAN serilerinde duş bataryaları, 
lavabo bataryaları ve banyonuzu tamamen size özgü 
kılacak banyo aksesuarları bulunur. 

1. Harika bir duş deneyimi için doğru ürünü seçerken 
size yardımcı olabilecek birkaç pratik ipucu verelim. 
Duşu satın almadan önce banyonuzda neye ihtiyacınız 
olduğuna karar verin. Mevcut bir duş setini mi 
yenilemek istiyorsunuz? O halde, yükseltme raylı bir 
el duşu ya da ayrıştırma fonksiyonuna sahip bir baş/
el duşu seçebilirsiniz. Tüm IKEA duşları her türden 
duş bataryalarıyla uyumludur. Duş serisi 3 farklı 
ürün ailesinden gelir: Banyonuza ve tarzınıza uygun 
VALLAMOSE, BROGRUND ve VOXNAN ürün ailelerinden 
herhangi birini seçebilirsiniz. 

2. Duş bataryanızı değiştirmeyi planlıyorsanız 
banyonuzdaki duş çözümüne göre termostatik bir duş 
ya da bir banyo/duş bataryası seçebilirsiniz. Banyo/
duş bataryaları hem küvetlere hem de duş kabinlerine 
uygundur. VALLAMOSSE, BROGRUND ve VOXNAN 
duş serileri ihtiyaçlarınızı tam olarak giderecek geniş 
bir termostatik batarya çeşitliliğine sahiptir. Tüm 
bataryalarımızda entegre raflar, 38°C’ye ayarlı emniyet 
butonu bulunur ve hepsinden önemlisi kaynama önleyici 
teknoloji kullanılır. “Soğuk dokunuş” özelliği sayesinde, 
bataryalarımız ailenin en küçükleri kullanırken bile asla 
el yakmaz. 

NASIL SEÇİLİR?
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TÜM PARÇALAR

BROGRUND 5 püskürtme fonksiyonlu el duşu.  
El duşu çapı 102 mm.
Krom kaplama 603.425.43

BROGRUND duş rafı, 25×11×4 cm. 

Krom kaplama 903.285.26

VOXNAN termostatik bataryalı duş seti.  
Tepe duşu çapı 200 mm, el duşu çapı 90 mm, bağlantı 
merkezi mesafesi 150 mm.
Krom kaplama 403.426.00 

VOXNAN ayrıştırma fonksiyonlu baş/el duşu kiti. 
Tepe duşu çapı 200 mm, el duşu çapı 90 mm.
Krom kaplama 503.425.91

VOXNAN yükseltme raylı el duşu kiti.  
El duşu çapı 90 mm, ray yüksekliği 680 mm.
Krom kaplama 703.426.13

VOXNAN termostatik banyo/duş bataryası. 
Bağlantı merkezi mesafesi 150 mm.
Krom kaplama 703.426.08

VOXNAN tek püskürtme fonksiyonlu el duşu.  
El duşu çapı 90 mm.
Krom kaplama 303.425.87

VOXNAN 3 püskürtme fonksiyonlu el duşu.  
El duşu çapı 90 mm.
Krom kaplama 203.425.83

VOXNAN 5 püskürtme fonksiyonlu el duşu.  
El duşu çapı 102 mm.
Krom kaplama 203.425.78

VALLAMOSSE yükseltme raylı el duşu kiti.  
El duşu çapı 80 mm, ray yüksekliği 620 mm.
Krom kaplama 103.496.60

VALLAMOSSE termostatik duş bataryası. Bağlantı 
merkezi mesafesi 150 mm.
Krom kaplama 103.496.55

VALLAMOSSE tek püskürtme fonksiyonlu el duşu. 
El duşu çapı 80 mm.
Krom kaplama  203.496.50

BROGRUND termostatik bataryalı duş seti.  
Tepe duşu çapı 200 mm, el duşu çapı 90 mm, bağlantı 
merkezi mesafesi 150 mm.
Krom kaplama 203.425.35

BROGRUND ayrıştırma fonksiyonlu baş/el duşu 
kiti. Tepe duşu çapı 200 mm, el duşu çapı 90 mm.
Krom kaplama 903.425.46

BROGRUND yükseltme raylı el duşu kiti.  
El duşu çapı 90 mm, ray yüksekliği 650 mm.
Krom kaplama 103.425.45

BROGRUND termostatik banyo/duş bataryası.  
Bağlantı merkezi mesafesi 150 mm.
Krom kaplama 803.425.42

BROGRUND tek püskürtme fonksiyonlu el duşu.  
El duşu çapı 90 mm.
Krom kaplama 003.425.41

BROGRUND 3 püskürtme fonksiyonlu el duşu. 
El duşu çapı 90 mm.
Krom kaplama 403.425.44

Tüm termostatik duş bataryaları 10 yıl garantilidir. Tüm yükseltme rayları, baş/el duşları ve hortumlar 3 yıl garantilidir.
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TÜM PARÇALAR

VOXNAN duş rafı, 25×13×6 cm.

Krom kaplama 703.285.89

KOLSJÖN duş hortumu, 1500 mm.

Krom kaplama 603.425.95

KOLSJÖN duş askısı, 50×50 mm. 

Krom kaplama 303.905.02

Tüm termostatik duş bataryaları 10 yıl garantilidir. Tüm yükseltme rayları, baş/el duşları ve hortumlar 3 yıl garantilidir.

VOXNAN batarya, yükseklik 30 cm. 

Krom kaplama 603.430.57

VOXNAN batarya, yükseklik 18 cm. 

Krom kaplama 303.430.87

VOXNAN havluluk, uzunluk 63 cm.

Krom kaplama 603.285.99

VOXNAN duvar askısı, 2 adet.

Krom kaplama 203.285.82

BATARYALAR VE AKSESUARLAR
BROGRUND batarya, yükseklik 28 cm. 

Krom kaplama 103.430.93

BROGRUND batarya, yükseklik 17 cm. 

Krom kaplama 603.430.81

BROGRUND havluluk, uzunluk 67 cm.

Paslanmaz çelik 303.285.34

BROGRUND duvar askısı, 2 adet.

Paslanmaz çelik 603.285.42

Özel Bilgilendirme:
IKEA Türkiye, işbu satın alma kılavuzunda yer alan tüm ürünleri satma garantisi vermediği 
gibi, IKEA Türkiye’nin satın alma kılavuzunda yer alan ürünleri tedarik etme zorunluluğu 
da bulunmamaktadır. IKEA Türkiye, satın alma kılavuzunda yer alan ürünleri tedarik etmek 
için her türlü çabayı gösterecektir ancak satın alma kılavuzunda yer alan ve satışı devam 
eden ürünler stoklarla sınırlıdır.
 
IKEA Türkiye gerekli gördüğü zamanlarda satın alma kılavuzunda yer alan ürünlerin, kalite 
ve görünümlerini değiştirmemesi kaydıyla özelliklerinde ve malzemelerinde değişiklik 
yapma hakkını saklı tutar. Satın alma kılavuzu içinde IKEA Türkiye’nin kontrolü dışında 
oluşan baskı v.b. hatalardan dolayı IKEA Türkiye’ye hiçbir sorumluluk atfedilemez. IKEA 
Türkiye, söz konusu hataları düzeltme hakkını saklı tutar. Müşterilerimizin montaj kılavuzuna 
uygun olarak yaptığı montaj hataları sonucu meydana gelecek hasar ve zarardan IKEA 
Türkiye sorumlu değildir. 
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