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Rino I Seramik Porselen ürün grupları içinde yer alan Rino Outdoor #2 ürünleri bahçeler, yüzme havuzları ve açık alanlar için 

mükemmel çözümler sunuyor. 

Estetik, fonksiyon ve teknik olarak  sunduğu çözümler ile artık bahçelerinizde, teraslarınızda  yapıştırmalı karo döşemek 

zorunda değilsiniz. Toprak üzerine çakıl döşeyip, kırılma dayanımı yüksek olan 2 cm. ürünlerinizi yapıştırmadan 

döşeyebilirsiniz. Ayrıca dış mekânlarda yükseltilmiş döşeme  kaplama malzemesi olarak da kullanabilirsiniz.

Otopark ve ağır yük taşıyacak zeminlerde yapıştırma yöntemi ile de kullanılabilen Rino Outdoor #2 ürünleri dona, 

kimyasallara ve sert hava koşullarına dayanıklıdır, dış mekân, konut veya ticari uygulamalar için ideal  bir seçimdir.

‘‘Pool Blue’’ 
Havuzlarınız için Yeni Alternatif

Ahşabın Doğal Dokusu
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Detaylar için tıklayınız!Detaylar için tıklayınız!

Pool Blue ürünümüzü havuzlarda kullanılmak üzere 
tasarladık. 45 x 45 cm ebatlarındaki ürünümüz, mozaik
görünümlü seramik karodur. Okyanusun tonlarından ilham 
alarak tasarladığımız Pool Blue, suyun altında mavi bir ışıltı 
saçıyor ve dış mekânlarınıza yeni bir boyut getiriyor. Mat 
yüzeyi ile sade ve doğal bir esintiyi havuzlarınıza taşıyor.

Doğadan esinlenen Nature Wood ile iç ve dış mekânlarınıza 
ahşabın doğal dokusu ile dokunuşlar yapabilirsiniz. Neme, 
dona ve ateşe dayanıklı ürünümüz 20 x 90 cm ebatları ve 
farklı yüzey dokularıyla mekânlardaki yerini aldı. Artık iç ve 
dış mekânlarınızda ahşap görünümlü yüzeyi ve ahşabın 
sunduğu sıcaklık hissini rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Neden Seramik Tercih Etmeliyiz?İlham Veren Mekânlar

Detaylar için tıklayınız! Devamı için tıklayınız!

Farklı renk tonlarını farklı alanlarda kullanıp kendinize 
özel alanlar oluşturabilirsiniz. Kemik rengini banyonuzda 
ön plana çıkararak gri rengini de mutfaklarınızda kullanıp 
uyumlu bir iç mekân yaratarak farklı alanların farklı 
renklerde ışıldamasını sağlayabilirsiniz. Rino I Seramik 
Porselen’e ait tüm renklerle harikalar yaratmak sizin elinizde.

Sizlerle seramiği diğer kaplama malzemelerinden farklı 
kılan ve öne çıkaran özellikleri paylaşmak istiyoruz. 
Seramik en uzun ömürlü kaplama malzemesidir. Sağlıklı,
tasarruflu seçimler yaparak şık atmosferler oluşturmanızı 
sağlar. Yazımızın detaylarına web sitesi Blog’umuzdan 
ulaşabilirsiniz!
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