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River 60 x 60 cm Koleksiyonumuz yaşam alanlarınızda sade ve şık zeminler oluşturmak için tasarlandı! Kemik, beyaz 
ve gri renk seçenekleri ile mat yüzeyli  yer seramiği River ile modern iç mekan tasarımlarınızda mükemmel bir uyum 
sağlayabilirsiniz. River’a ait farklı renk seçeneklerini yaşam alanlarınızın farklı bölümlerinde kullanarak, mekanları 
ayırabilirsiniz. Beyaz karolar ile sade ve temiz görünümlü banyolar, gri karolar ile göz alıcı mutfaklar, kemik karolar ile 
sıcak karşılama alanları yaratabilirsiniz.

Ocean ile Okyanus
 Esintili Tasarımlar

Mermerden Gelen İlham 
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Detaylar için tıklayınız!Detaylar için tıklayınız!

Tasarım sürecinde doğadan, okyanus dalgalarından 
ilham aldığımız Ocean ürünümüz sakin ve huzur veren 
tasarımlar için ideal bir seçimdir. 60 x 120 cm ebatı 
ile iç ve dış mekanlarınızda mavi rengini  ön plana 
çıkarabilirsiniz. Full Lappato yüzeyli Ocean ile yaşam 
alanlarınız ışıldasın. 

Bella’nın parlak yüzeyi ile ilk bakışta göze çarpan yaşam 
alanları oluşturabilirsiniz. 60 x 60 cm ebatlarındaki Bella 
ürünlerini iç mekanlarınızda zeminlerde ve 30 x 90 cm 
ebatlarındaki rektifiyeli Bella ürünlerini de duvarlarınızda 
kullanabilirsiniz. Siz de Bella ile mermerden ilham alan 
şık ve zarif görüntüyü  yaşam alanlarınıza taşıyın!

Seramik Seçimi ve DeğerleriOtantik Mekanlar

Detaylar için tıklayınız! Devamı için tıklayınız!

Geçmişin desenlerini, günümüz teknolojisi ile 
Hürrem’e taşıdık. Otantik bir görünümden yola çıkarak 
tasarladığımız Hürrem Koleksiyonu geleneksel Türk 
motiflerinden ilham alınarak oluşturulmuştur. 45 x 45 
ebatlarındaki Hürrem koleksiyonu Mavi ve Antrasit 
renklerinden renklerinden oluşuyor.

Seramik yaşam alanlarının  kaplamasında kullanılabilecek 
en hijyenik ve dayanıklı malzemelerin başında gelir. Ancak 
seramik niteliklerinin seçeceğiniz mekanlara uygun olması 
gerekir. Blog yazımızdan, alanlara göre hangi değerlere 
sahip seramiklerin tercih edilmesi gerektiği detaylarına 
ulaşabilirsiniz.
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