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1973 yılında temelleri atılan Türkiye’nin önemli kuruluşlarından Söğütsen Seramik, karo üretiminde uzun yıllara dayanan 
deneyimi ile her pazara ve ihtiyaca uygun yüksek kaliteli tasarım çözümlerini sunmaya, yeni yüzü  RINO | Seramik Porselen 
markası ile devam ediyor. Söğüt (Bilecik) ve Kurşunlu (Çankırı)’da yer alan iki yüksek teknoloji üretim tesislerinde, yüksek 
üretim kapasitesi ile üretim yapan RINO | Seramik Porselen, koleksiyonlarını modern tasarım trendleri çerçevesinde, renk, 
boyut, desen ve işlevlerin mükemmel uyumuyla kullanıcılarına sunmakta. Türkiye pazarındaki güçlü iş birlikleri, global 
pazarlara odaklanan organizasyonu, güçlü üretim ve dağıtım yetenekleri ile nitelikli projelere ve pazarlara hizmet veren 
Türkiye’nin en büyük karo üreticilerinden RINO | Seramik Porselen,  uluslararası tasarım anlayışı ve ileri teknoloji üretim 
imkanları ile geçmişte olduğu gibi bugün de sektörünün öncü markası olmaya devam ediyor.

SEKÖTRÜ

Dış mekan zeminlerde
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“Star” koleksiyonu ile
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Detaylar için tıklayınız!Detaylar için tıklayınız!

Ahşap görünümlü sırlı porselen koleksiyonlarımız, dış 
mekan, bahçe, havuz çevresi ya da ağır yük taşıma 
gerektiren alanlara kattığı estetik ve sıcak atmosfer 
nedeniyle sıklıkla tercih ediliyor. Koleksiyonun en 
çarpıcı dokularından “Wood Koyu Bej”, uygulamada 
yapıştırmaya gerek duymayan özelliği ile 60x120 
ebadında ve 2 cm. kalınlığında üretilmekte. Dış 
mekanlarınızı ahşabın sıcak dokunuşu ile buluşturun.

2 adet geometrik tasarımlı dekor alternatifine sahip, 
siyah ve beyazın mükemmel uyumu ile modern 
banyolara estetik değer katan “Star” serisi ile tanışın. 
Gelişen teknolojinin avantajları ile mermer dünyasının 
tüm doğal güzelliklerini mekanlara taşıyan seramik takım 
ürünü “Star”, birbirinin tekrarı olmayan farklı yüzeylere 
sahip. Koleksiyon, 60x60 taban ölçüsüne ve rektifiyeli 
30x90 duvar kaplama tasarımlarından oluşmakta.

Ahşap Görünümlü Porselen Zamansız Banyolar

Detaylar için tıklayınız! Devamı için tıklayınız!

Banyosunda, mekana özel renk ve desen uyumunun 
getirdiği estetiği kim istemez? RINO | Seramik 
Porselen’in günümüz trendlerini kullanıcıların talepleriyle 
harmanlayarak tasarladığı seramik karo takımları,  
duvar ve zeminlerdeki yerini aldı. Mükemmel uyumu 
mekanlarınıza taşımak için geç kalmayın.

Yapısı gereği esnek olamayan ve geleneksel olarak 
nitelediğimiz  birçok sektörde ve yapı malzemelerinin 
imalat sürecinde bile çok fazla yaratıcılık ve sanat var. 
Buna iyi örneklerden olan ahşap zemin görünümlü 
porselen karoların yolculuğunu web sitemizin BLOG 
sayfamızda sizler için derledik...
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