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21.4  KÜVET MONTAJ ÖLÇÜLERİ

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Uzunluklar,  L = 150 ila 185 cm. (Normal 1710 cm)

Genişlikleri, b = 65 ila 80 cm. (Normal 75 cm)

Derinlikleri, t = 42 ila 46 cm

Kullanış  = Nispetleri küçüktür.

2. Gömme Küvetler

(Dolma kapasiteleri 135 ila 190 litre arası)

Uzunlukları,  L = 135 ila 185 cm. (190) cm.

Genişlikleri,  b = 70 ila 85 cm.

Derinlikleri,  t = 46 ila 52 cm.

Küvet banyo duvar içine monte edilir. Dış yüzey fayans malzeme ile kaplanır.

3. Kabin Küvet

Uzunlukları,  L = 170 ila 187 cm.

Genişlikleri,  b = 70 ila 85 cm.

Derinlikleri,  t = 42 ila 46 cm.

Oturmalı Banyo Küvetleri

Oturularak yıkanmaya uygundur ve içinde bir basamak bulunur. Dolma kapasiteleri 130 litreye kadardır.

Uzunlukları,  L = 100 ila 115 cm.

Genişlikleri,  b = 70 ila 75 cm.

Derinlikleri,  t = 40 ila 60 cm. arasındadır.

Şekil   21.13

Küvet Ölçüleri
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Banyo Küvetlerinin Montajı

 • Küvet ve duş teknesinin iç yüzeli banyo döşemesinden daha aşağı kotta olmamalıdır. Kaygan yüzey olduğu 

için, küvet içerisine adım atıldığında, ayak banyo kotundan daha aşağı kota basarsa kayma olasılığı artar. 

Bu nedenle küvet ve duş teknesinin iç yüzeyi banyo döşemesi ile aynı seviyede veya 5-10 cm. daha yukaıda 

olmalıdır.

 • Banyo küvetinin monte edileceği düşük döşemenin sızdırmazlığını temin için izole edilmesi tavsiye edilir. 

 • Banyo küvetleri, yapılan ayaklar üzerine terazisinde yerleştirilmeli, sifonun temizlenmesi için önlem alınmalıdır.

 • Banyo bataryası, küvetin boşaltma deliğine yakın bir yere monte edilmelidir.

 • Ankastre banyo bataryası kullanıldığında, volan millerinin kısa kalmaması için sıva ve kaplama aralığı hesap 

edilmelidir.

 • Kullanılacak batarya ve aksesuarların düzgünlüğüne ve fayans düzenlemesine özen gösterilmelidir. 

 • Montajı yapılmış küvetler inşaat döküntülerinden korunmalıdır. Bu amaçla küvetin içi sulandırılmış alçı ile sıva-

nır, içerisine odun talaşı doldurmak veya altı lastik contalı sunta kapak ile kapamak uygulanan yöntemlerdir.

Küvetlerde Kullanılan Armatürler

Küvet doldurma ve duş için banyo bataryası kullanılır.

1. Ankastre banyo bataryaları

Açma kapama düzenleri ve bağlantı boduları sıva altına döşenir. Sadece kumanda mekanizmaları ile su çıkışı ve 

akıtma elemanları görünür. (Fayans üstünde kalır) Bu tür bataryalarda sıva altı elemanları montajın banyo daireinde 

su tesisatı döşenirken yapılması (sıva ve fayanstan önce) şarttır. Sıva altı elemanlar nikel, fayans üstü elemanlar ise 

nikel ve krom kaplıdır. Duş elemanı başlıklı, sürgülü veya el duşlu olabilir.

2.Yarı ankastre banyo bataryaları

Batarya ile duş başlığı arasındaki bağlantı borusu sıva altına döşenen, batarya gövdesi ile boru arasında özel 

bir dirsekle bağlantı sağlanan bataryalardır. Görünen parçalar yine parlak krom kaplıdır. Genellikle duş başlıklıdır.

3. Banyo bataryaları

(Bakınız Şekil 8.32) Fayans üstünden doğrudan tesesata bağlanır. Sıcak va soğuk suyu istenen oranda karıştı-

rarak akırır. Batarya gövdesine üst takım olarak, el duşu takımı, sürgülü duş takımı veya duş borusu takımlardından 

biri takılabilir.

Küvet boşaltma ve su gideri olarak şekil 8.33’de görülen küvet taşma ve gider donanımı kullanılır. Bu elemanda 

küvet gideri, şekilde görüldüğü gibi akışa dik olarak, üstten sifonla alınır. Böylece taşmadan hava emişi ve gürültü sesi 

önlenir. Yüksek akış hızları sifonun kendiliğinden iyi bir şekilde temizlenmesini temin eder.

Küvetlerin önüne duş kabini veya duş perdesi yapılmalıdır. Küvet hacminde sabun ve şampuan konabilecek bir 

yer bırakılmalıdır. En azından süngerlik monte edilmelidir.

Büyüklük
L x b
(cm)

Derinlik
t;C

Yükseklik
h;D

Mesafe
Taşıma

K

Dolma
Kapasitesi

(lt)

Ağırlığı
(kg)Delik

F
Taban

G

160 x 72 420 575 275 140 65 105 102

170 x 70 420 570 305 135 65 105 90

175 x 75 460 610 275 135 75 150 120

Tablo   21.1

Örnek Küvet Ölçüleri
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c b

750 x 1700 1700 750

700 x 1500 1500 700

Şekil   21.14

Şekil   21.15

TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN GÖMME KÜVET ÖLÇÜLERİ

OTURMALI KÜVET ÖLÇÜLERİ


