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Hettich banyoda: 
Uzmanından çözümler 

Banyo çözümleri her zaman Hettich’de  
odak noktasında olmuştur: Banyo 
mobilyalarına olan talepler sürekli olarak 
ürün geliştirme çalışmalarımıza yön  
vermektedir. Tanınmış pek çok banyo 
mobilyası üreticisi bu uzmanlığı takdir 
ediyor – ve ürünlerinde Hettich’in  
teknolojisine güveniyor.

Pek çok insan için huzur veren bir mekan: 
banyo  

Gün, banyoda başlar – ve yine banyoda biter. 
İnsanlar günde 50 dakikasını banyoda geçirir. 
Bu da banyonun ne kadar önemli bir mekan 
olduğunu gösterir. Bu nedenle, konforlu banyo
mobilyaları kullanıcılar için giderek daha çok 
önem kazanmaktadır.

Önsöz

Artweger GmbH. & Co. KG 
burgbad AG
Detremmerie NV
ELCO GmbH
Grohe AG
HEWI Heinrich Wilke GmbH
Laufen CZ s.r.o. 

Linn Bad AS
Mezquita Muebles
PELIPAL GmbH
puris Bad GmbH & Co. KG                           
S T S Stefan Schmitz GmbH & Co. KG 
Vika nv
VitrA

Fotoğraflar için

Sundukları fotoğraflar için
yanda adı geçen şirketlere
teşekkür ediyoruz: 
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İlham vermek

Yeni trendlerden 
faydalanmak ister misiniz?

Takip eden sayfalarda yer alan 
banyo çözümlerimizden ilham 
alınız! 
Kısa sürede sahip olacağınız 
yeni tasarım fikirlerini Hettich 
ile hızlı ve bireysel ihtiyaçlarınıza
göre gerçekleştireceksiniz.
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Günümüzde banyolar nasıl görünüyor?

ZAMANI 
GELDİ... 

Hettich pazar araştırması şunu doğruluyor:
Her beş kişiden biri banyosunu yenilemeyi 
düşünüyor

250 kişiye banyoları hakkında soru sorduk. Soru 
sorulanların %21,8’i gelecek iki yıl içinde banyoları-
nı yenilemeyi planlıyor. Bunların ise üçte ikisinden 
fazlası banyolarının tamamını yenilemek istiyor. 
Soru sorulanların %40,6’sı banyolarını yenilemek 
için 10.000 € harcamaya hazır olduklarını belirtiyor.

Banyo - huzur veren mekan

Avrupalılar banyoda çok zaman geçiriyor – 
ve bundan mutluluk duyuyorlar. Günde yaklaşık
50 dakika. Banyo huzur veren bir mekandır.

Avrupa’daki banyolarda müthiş bir 
yenileme potansiyeli 

Yapılan araştırmalar Avrupa vatandaşlarının 
% 42’sinin en az on yıl sonra banyolarında 
kapsamlı bir yenileme yapılmasının gerekli 
olduğunu düşündüklerini gösteriyor. Henüz 
yenilenmemiş olan banyolar ortalama 20 yıllık. 
Bu da, pek çok Avrupalının banyosunda bir 
modernizasyon birikmesi olduğu anlamına 
geliyor – sizler için müthiş bir potansiyel!

Banyonuzu yenilemeyi planlıyor musunuz?

Banyonun tamamını %67.3

Banyo mobilyasını %32.7

 2,000 €’dan az  %9.4

 2,000 - 3,999 € arası %12.5

 4,000 - 5,999 € arası %18.8

 6,000 - 7,999 € arası %12.5

 8,000 - 9,999 € arası %6.3

 10,000 € veya daha fazla %40.6

Banyonuzun yenilenmesine ne kadar harcamayı planlıyorsunuz?

Siz ve aileniz kişi başına banyoda günde ortalama ne kadar 
zaman geçiriyorsunuz? 

30 dakikadan az %13.9 

30 - 59 dakika %52.9

60 - 89 dakika %23.9

90 - 119 dakika %5.0

120 - 149 dakika %2.1

150 dk. ve daha fazla %2.1
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Güzel bir banyoya olan özlem

Müşterilerin banyolardan beklentileri çok çeşitlidir.

TIME ...

Bir banyoda sizin için aşağıdaki özelliklerden hangileri 
en önemlileridir?

Fonksiyonel / Konforlu %75.1

Temizliği kolay %75.1

Düzenli saklama alanı %67.6

Güzel / Etkileyici tasarım %53.1

Kolay erişim %49.8

Modern / Yenilikçi %39.8

Geniş çekmece ve dolaplar %36.1

Yaşa uygun %18.7

Diğer %1.2

Banyonuzda sizi ne rahatsız ediyor? 
 2 (katılıyor)   

 
 

 
 

  

  %10.2        %20.3                 %24.6                %17.8           %17.4        %9.7

  %9.2      %17.6          %13.9      %12.6        %18.1                   %28.6

  %7.6      %21.6              %17.4           %14.8          %19.1              %19.5

  %11.7       %17.2          %15.9        %9.5     %14.5                    %31

  %8.5   %11.9     %13.1         %17.4            %21.2                      %28

    %15.5              %23.5                 %10.4             %18.1        %11.4     %11.8

%5.5   %13.9         %20.2              %16                %24.4                 %20.2

Kirlenmeye yatkınlık

Yeteri kadar modern değil   

Dağınıklık / Karışıklık

Alan çok küçük

Görünüm

Yeterli saklama alanı yok

Yeteri kadar konforlu değil

Eğer biraz daha saklama alanınız olsaydı aşağıdakilerden hangi 
üçünü kapalı dolaplarda muhafaza etmek isterdiniz?

Havlular %39.4

Temizlik malzemeleri %32.4

Tuvalet kağıdı %27.4

Temizlik / Kozmetik ürünleri %27.0

İlaçlar %22.8

Bornozlar %15.8

Saç bakım ekipmanı %14.9

Saç kurutucu %12.0

Fitness ekipmanı %6.2

Diğer   %0.8

%0.4

%0.4

Çamaşır (Örn: Çorap)

Hijyen ürünleri

Banyo için en yaygın ilk beş talep... 

Bir banyonun pek çok gereksinimi karşılaması
gerekir. Anketimize göre en önemli ilk beş özellik:

1. Fonksiyonel / Konforlu 
2. Temizliği kolay 
3. Düzenli saklama alanı
4. Güzel / Etkileyici tasarım 
5. Kolay erişim

Tercih edilen kapalı saklama alanı

Anketi cevaplayanların çoğu için, havluları, 
temizlik malzemelerini ve tuvalet kağıdını kapalı 
dolaplarda muhafaza edebilmek önemlidir. 
Bu durum, temizlik ve kozmetik malzemeleri 
için de geçerlidir. Çünkü bunlar çoğunlukla 
açıkta tutulur.

 
 

... ve en büyük 
sıkıntılar

Anketi cevaplayanların 
çoğu için banyolarındaki 
en büyük eksiklikler:

· Kirlenmeye yatkınlık
· Yeterli saklama 
  alanı bulunmaması
· Yeterli alan olmaması
  (banyo çok küçük)
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1 (tamamen
katılıyor)

3 (kısmen
katılıyor)

4  ( pek 
katılmıyor)

5 ( neredeyse
hiç katılmıyor)

6 ( hiç 
katılmıyor)
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Fonksiyonel ve düzenli    

Müşterilerin istekleri

Banyoda fonksiyonellik ve düzene olan istek müşterilerde ilk sırada yer alır.
Öncelikler listesinde ayrıca geniş ve yeterli saklama alanı da bulunmaktadır. 
Avrupalıların banyosu ortalama 7,8 m2’dir – bu nedenle saklama alanının 
optimum kullanımı daha da önem kazanır.

Çözümünüz
· Akıllı iç organizasyon sayesinde düzenli alanlar
· Evye altı depolama alanı mükemmel bir şekilde kullanılır
· Banyodaki çok sayıda küçük eşya için düzen
· Geniş çekmeceler sayesinde saklama alanı optimizasyonu
· Saklama alanı olarak hizmet veren küçük köşeler ve nişler  
· Küçük alanlarda saklama alanı sürgü kapaklar ile gerçekleştirilir
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Fonksiyonel ve düzenli    
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Temizliği kolay

Müşterilerin istekleri

Bir banyonun, her şeyin ötesinde temizliği kolay olmalıdır. 
Hijyen ve temizlik beklentileri banyoda oldukça yüksek düzeydedir. 
Bu nedenle, müşteriler az bakım gerektiren malzemeler, temizlemesi 
kolay yüzeyler ve kendi kendini temizleyen seramikler talep eder.

Çözümünüz
· Lotus efektli (su tutmaz) yüzeyler
· Yuvarlatılmış köşeler ve akıllı tasarımlar. Örneğin; kenarsız Klozet
· Toz boyalı malzemeler
· Kapalı saklama alanları banyonun temizliğini kolaylaştırır
· Sadece belli aksesuarlar için az miktarda açık bölme  
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BakteriGümüş 
iyon
partiküller:
Antibakteriyel

Temizliği kolay 
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BE INDIVIDUAL

Kişiye özel

Müşterilerin istekleri

Özel çözümler ve kişisel tarzın vurgulanması banyo tasarımında 
daha önemli hale geldi. Müşteriler, kişisel talep ve stillerini 
gerçekleştirebilmeyi istiyorlar. Banyolar bireysel bir “benim alanım” 
haline gelmektedir. Kombine edilebilir modüllerden oluşan geniş ürün
seçenekleri talep edilmektedir.

Çözümleriniz
... banyo tasarımının 
   kişiselleştirilmesi için:   
· Vurgulanan renkler ve aksesuarlar 
· Tasarımlar ve malzemeler 
· Serbestçe kombine edilebilir öğeler 

... dolap iç alanlarının
   kişiselleştirilmesi için: 
· İç organizasyon ve ön paneller
· Çekmece yanakları ve dekoratif profiller 
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AL

Kişiye özel
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İyi hissetiren güzellik

Müşterilerin istekleri

Banyo, rahatlamak ve huzurlu hissetmek için günlük hayatın stresinden 
kurtulmanızı sağlayan en uygun yerdir. Jakuzi ve şezlong bulunan geniş bir 
banyo çoğu son kullanıcının hayalidir. “Özel spa” modası başlamasına 
rağmen, banyolar genellikle çok küçük olduğu için, yaşam alanlarında spa 
daha sık görülüyor. Örneğin; Yatak odasında. Bu nedenle banyo mobilyası 
ve aksesuarları ev sıcaklığında ve rahat olmalıdır.

Çözümünüz
· Sıcak renklerde banyo mobilyaları, malzemeleri ve aksesuarları
· Aydınlatma aracılığıyla sıcak bir ortam
· Dekoratif sürgü kapak sistemleri
· Banyo ile yatak odası arasındaki yumuşak geçişi sağlamak
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İyi hissettiren güzellik
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Ergonomik ve yaşa uygun

Müşterilerin istekleri

Yaş ortalamasının yükselmesi nedeniyle, yaşa uygun, engelsiz bir banyo 
tasarımına olan gereksinim giderek artıyor. Hayattan beklentilerin artmasına 
rağmen, ilerleyen yaşla birlikte insanlar gücünü ve hareketliliğini kaybediyor – 
hareket kabiliyeti sınırlanıyor. Varlıklı hedef grup (50+) kaliteli, tasarım odaklı 
ve ergonomik olarak avantajlı çözümler arayışında. 

Çözümünüz
· Engelsiz ve sıhhi banyo mobilyaları 
· Önünde oturabileceğiniz düz lavabolar
· Kapıları dışarı doğru açılan zemin seviyesinde duşlar 
· Yüksekliği ayarlanabilir klozetler 
· Yüksek ergonomi için sürgü kapak ve çekmeceli mobilya  
· Ergonomik oturma pozisyonlarına ve yüksekliklerine sahip klozetler  
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Ergonomik ve yaşa uygun
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Dijital ve teknolojik

Müşterilerin istekleri

Yeni dijital teknolojiler zamanla daha önemli hale geliyor ve son 
kullanıcılar tarafından banyolarda bile yer alması bekleniyor. 
Banyoda fazla zaman geçirenler burada müzik dinlemek, televizyon izlemek, 
internette gezinmek vs. de ister. Yeni malzemeler ve teknolojiler banyolarda 
büyüleyici seçenekler sunuyor. Tabii ki, ürünlerin su geçirmez olması gerekir.

Çözümünüz
·  Banyoda ev eğlence sistemi, multimedya ve ışıklandırma 
· Elektronik ekipmanlı duş / klozet
·  Dijital olarak kontrol edilen öğeler (Örneğin; Uygulama aracılığı ile kullanıcının kişisel ihtiyaçlarına 
  göre ayarlanabilen musluklar)  
·  Muslukların Bluetooth, dokunmatik veya sensörlü fonksiyon ile kontrolü    
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Dijital ve teknolojik
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Çevre dostu

Müşterilerin istekleri

Çevresel farkındalığın artmasıyla birlikte, zamanla daha fazla insan 
çevre dostu ürünlere daha fazla değer veriyor. Talep sürekli olarak 
artıyor – ev mobilyaları için de. Çevre dostu ürünler her geçen gün  
belirleyici bir satın alma kriteri haline geliyor. Son kullanıcılar, çok   
fazla zaman geçirilen banyoda sağlıklı bir ortam oluşturulmasına
özellikle önem veriyor.  

Çözümünüz
· Çevre dostu malzemeler
· Su tasarrufu sağlayan musluklar, duşlar ve küvetler 
· Atık su sıcaklığından enerji geri kazanımı
· Enerji tasarruflu LED aydınlatma
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Çevre dostu
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