
Doree

Mopa koleksiyonunun en yeni modellerinden 
birisi olan Doree, lake yüzeyli üretimi, 25 mm 
kalınlığındaki kapak alternatifleri ve gösterişli 
görünümüyle dikkatleri çekiyor. Doree, 
alternatiflerinden farklı detaylara sahip kapak 
formuyla mutfaklarında şıklık ve lüks arayanların 
tercihi oluyor. www.mopa.com.tr

MUTFAK 
Mobilyaları
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Evogloss ile mekânlar zarafet ve ışıltı kazanıyor 

Kastamonu Entegre’nin parlak ve mat dekorları ile öne çıkan dekoratif panel serisi Evogloss’a, 
son dönemin dekorasyon ve tasarım trendleriyle uyumlu 11 yeni dekor seçeneği eklendi. 
Evogloss parlak ürünler, ayna efekti etkisiyle yaşam alanlarına ışıltılı bir görünüm ve derinlik 
kazandırırken, matlığın şıklığını yansıtan Evogloss soft mat ürünler ise yüksek dayanıklılığa 
sahip özellikleriyle dikkat çekiyor. www.kastamonuentegre.com.tr

Eva

Mopa tarafından rahat ve ergonomik bir tutuş rahatlığı için tasarlanmış olan Eva, kulp bağlantısı gerektirmeyen 
kapak profiliyle mutfaklarınıza şıklık katıyor. Birbirinden farklı dekorasyonlara sahip mutfaklara kolaylıkla uyum 
sağlayabilen Eva modelinin, parlak ve mat lake olmak üzere 40’tan fazla renk seçeneği bulunuyor.

Estetik ve tasarım

Estetiği tasarımla buluşturan marka; Soprano Mutfak… 
www.sopranomobilia.com 

Kaliteli ve fonksiyonel

Mekan ve kullanıcı ihtiyaçlarıyla 
uyumlu, estetik ve teknik açıdan 
mükemmel tasarlanmış sistemler 
sunan Bodrum Mutfak Mobilya, 
mekanları kaliteli ve fonksiyonel 
yaşam alanlarına dönüştürüyor. 
www.bodrummutfak.com.tr
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SEA ARCHITECTS

Yalın mutfaklar 
için optimizasyon 
zamanı 

Mutfak tasarımında kullanılan 
ankastreler, mutfak tezgah kaplamaları, 
eviyeler, bataryalar vb. malzemelerin iç 
mekan tasarımındaki yeri üzerine neler 

söylersiniz?
Evlerimizi ev yapan mekanlar mutfaklarımızdır bana 
göre. Bir evin mutfağına bakarak evde ne kadar zaman 
geçirildiğini tahmin etmek zor değil… :) Modern ve 
sakin iç mekanların tercih edildiği, kullanışlılığın 
ön plana çıktığı bir tasarım çağındayız. Kaostan 
kalabalıktan bıktık, evlerimizde huzur ve dinginlik 
arıyoruz. Mutlu sakin mekanlara sahip olmanın yolu 
ise yalınlıktan ve kullanışlılıktan geçiyor. Gelişen 
teknolojilerle artık görmek istemediğimiz her şeyi 
gizlemenin bir yolu var, özellikle soğuk görünümlü 
elektronik cihazlar yok mu! Yarı ankastre elektronik 
cihazlarımız tam ankastreye dönüştü, aspiratörlerimizi, 
eviyelerimizi modüler hareketli tezgah elemanları 
ile gizlemek, hatta kahve makinelerimizi bile 
tezgah üzerinden yok etmek artık mümkün. Bu alan 
kullanışlılığı ve optimizasyon mottosuyla tasarlanan 
mutfakların estetik olarak göze hoş ve yalın gelmesinin 
yanı sıra, bu yaklaşım ile özellikle dar mutfaklarda 
mucizevi bir çalışma alanı kazandırılmış oluyor. 
Ancak minimallik ve yalınlık dengesinde ve dozunda 
ayarlanması gereken bir unsur, doğru malzemelerle 
kurgulanmaz ise mekanlar ruhsuzlaşabiliyor. Bu sebeple 
malzeme olarak doğal ve yerel malzemeler kullanmayı 
tercih ediyorum.

Bu alanlarda kullandığınız ürünü tercihinizde 
belirleyici olan nedir? Bu seçimi yaparken en çok 
neye dikkat edersiniz?
Özellikle mutfak mekanlarında kullanılacak 
malzemenin dayanıklılığı, hijyen ve sağlık 
standartlarına uygunluğu çok önemli. Kullanım 
kolaylığı ve fonksiyonellik de seçimlerimizde çok etkili 

Yalnızca estetiği veya fonksiyonelliği ön planda 
tutarsak çorbanın tuz oranı bozuluyor. Kalite, malzeme 
dayanıklılığı, hijyen, fonksiyonellik, kullanım kolaylığı 
ve estetik bir bütünün parçaları olarak düşünülerek 
tasarlandığında ortaya çıkan iş, hem kullanıcıyı hem de 
bizi mutlu ediyor.

Bu tür ürünlerin mekanla kuracağı ilişki nasıl 
olmalı? Mekana neler katmalı? Sizler bu tür ürünleri 
mekanlarda kullanırken neleri hedeflersiniz?
Eğer dar alana sahip bir mutfak tasarlıyorsak, kullanıcı 
özel olarak talep etmediği sürece, buraya 3 gözlü 100-
120 cm uzunluğunda bir eviye düşünmüyoruz, mekanın 
büyüklüğü ve kullanıcının mutfağında neler ürettiği, ne 
sıklıkta kullandığı gibi verilere göre planlama yapıyoruz. 
Açık mutfaklarda ise bazen kahvaltı, bazen yemek 
yapılırken sohbet köşesi olarak kullanılan bir ada barı, 
ya da büyük bir kitaplığın bir kısmının mutfak ucundan 
kullanılan bir depolama alanına dönüştürülmesi 
ile mutfak alanını da yaşam alanının içine dahil 
edebiliyoruz.

Bu alanda markaların ürünlere yönelik 
yaklaşımınız nasıl? Ortaya konan ürünler 
beklentilerinizi karşılıyor mu? Eksik bulduğunuz 
yönleri var mıdır?
Tasarım, kalite ve şıklık açısından yerli ürünleri 
memnuniyetle kullanıyoruz ancak dar mutfaklar için 
küçük ölçülere sahip yerli ürün bulmakta zorlanıyoruz, 
bu açıdan Avrupa ülkelerine göre daha limitli bir ürün 
havuzu var. Kalabalıklaşan nüfusla beraber eskiye göre 
evlerimiz zamanla daha kompakt hale geliyor, mutfak 
ekipmanları da aynı paralellikte evrilmeli, o zaman daha 
verimli çözümler ortaya çıkacaktır.

Mutfaklarda kalite, malzeme dayanıklılığı, hijyen, 
fonksiyonellik, kullanım kolaylığı ve estetik gibi 
kavramların bütünsel olarak ele alınmasının en ideal 
yaklaşım olduğuna vurgu yapan Sea Architects’ten 
mimar Selin Demir, optimizasyonu esas alan bir tasarım 
yaklaşımın ideal bir mutfak dengesini beraberinde 
getireceğini söylüyor.

Balat Mah. Akçin Sk. No.4
Fener-Balat / İstanbul
0532 330 21 57
www.sea-architects.com

bir faktör. Mekan büyüklüğüne göre çalışma alanları 
ve depolama alanlarını orantıladığımız konsept, 
kullanıcının kendi kullanım alışkanlıklarına göre 
özelleştiriliyor, mutfak kullanım sirkülasyon senaryosu 
tasarlanarak elemanların birbiriyle ilişkisi kuruluyor, 
böylece mutfakta çalışırken hareket etmek kesintili, 
köşeli değil de yumuşak bir akışa dönüşüyor. Evye 
batarya gibi malzeme tercihlerimizi yaparken mekan 
büyüklüğüne göre ölçü, kalite, bütçe ve tasarım şıklığına 
önem veriyoruz.

Bu ürünlerin mekanlara yönelik temel rolü sizce ne 
olmalı? Fonksiyonellik, estetik, kalite, hijyen vs. bu 
işin neresinde?
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Negna, tam çözüm sağlıyor…

Negna, lüks konutların sabit veya hareketli bütün ihtiyaçlarında projelendirme, özel ürün üretimi 
ve montaj hizmetleri ile çözümler sunuyor. Projeleri kapsamında, bütün otel, ofis, alışveriş merkezi, 
hastane gibi ticari birimlerin veya komplekslerin projeli işlerinde ürün üretimi ve montajı konusunda 
tam çözüm sağlıyor... www.negna.com.tr

“Kişiye özel” projeler için                                                                                                    

Bodrum Mutfak; butik hizmet anlayışıyla estetik, uzun ömürlü ürünler tasarlıyor. Kişiye özel, fonksiyonel, 
yenilikçi, ergonomik ve çağdaş tasarımlarıyla olduğu kadar, satış öncesi ve sonrası hizmeti ile de 
kullanıcıya sahip olduğu üründen maksimum düzeyde yararlanma imkanı sunuyor. 

Kalite ile buluşan tasarım                                              
Bodrum Mutfak Mobilya; kendi bünyesindeki tasarımcılarının koleksiyonları ile birlikte, 
dünyaca ünlü markaların, farklı ihtiyaçlara cevap veren mutfak ve mobilya aksesuarları, özel 
tasarım ankastre cihazları, tamamlayıcı dekorasyon ürünleri ile geniş bir ürün yelpazesine 
sahiptir... Bodrum Mutfak Mobilya’nın Platin modeli ise kusursuz tasarımı, zevkli ve pratik 
aksesurlarının yanı sıra estetik görünümüyle göz kamaştırıyor. 

Kusursuz 
tasarımlar                                              
Kelebek Mutfak, 

bünyesinde 
bulundurduğu mutfak 
uzmanı mimarlarının 

sunduğu modül ve 
çözümlerle ihtiyaç 

ve beklentilere 
uygun tasarımlara 

imza atarken, 
siparişten teslime 

kadar her aşamada 
mimari rehberlik 

veren bir anlayışla 
evinizin kalbi olan 

mutfağınızın kusursuz 
olması için çalışıyor.

www.kelebek.com.tr
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Detaylara önem 
veriyor…                                                                               

Negna, mutfak alanında 
sürdürülebilir, sürekli 
gelişen ve çağının ötesine 
geçmeye çalışan bir 
sisteme odaklanarak 
geleceğin mutfaklarını 
tasarlıyor. Negna, minimal 
çizgileri, kaplama 
kolleksiyonu, detaylara 
önem veren yapısı ve 
teknik üstünlükleri dikkat 
çekiyor.

Estetik bir mimari 
dokunuş                                                                                  

Kelebek Mutfak, estetik 
bir mimari dokunuş ve 

detaylardaki işlevsel çözüm 
anlayışıyla tasarladığı 

konforlu mutfakları, farklı 
zevklerin beğenisine 

sunuyor.

Dekoratif şıklık                                              
Soprano Mutfak,  dekoratif şıklığı işlevsellikle buluşturuyor… 

Çözüm ortağınız 
Negna!                                             
Negna, mutfağın her noktasında 
ve detayında ürün geliştiren 
bir marka olma yolunda; 
tasarımlarında, teknik çözümleri 
ve yüksek standartları ile 
çözümler üretiyor…
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Astoria ile ışıl ışıl banyolar

Bien’in Astoria Koleksiyonu üzerindeki ince 
detayları ve modern görünümüyle 2020’nin gözde 
koleksiyonlarından... Krema, kahve, gri ve turkuaz 
renk seçenekleri olan Astoria mermer görünümü ile 
çarpıcı mekanlara imza atmanıza olanak tanıyor.  
www.bienseramik.com.tr

Seramik, Mozaik ve 
Karolar

Yüzeylerde ışık oyunları                                    
Villeroy & Boch’un yaratıcı karo 
konsepti Metalyn, minimalist tarzın 
temsilcisi brüt beton ve metali 
porselen karolarda buluşturarak 
yüzeylerde ışık oyunları yaratıyor. 
Gümüş, bronz, inci, demir, çelik ve 
pas olmak üzere mat tonlardaki 
6 uyumlu renkte hazırlanan 
Metalyn’de, hem yer hem de duvar 
karoları bulunuyor. 
www.villeroyboch-tr.com

Göz alıcı yeni seriler

Seramiksan’ın Dolce Vita mermerinden ilham alan Siena ve Onix mermerinden ilham alan 
Himalaya serileri  ile mermerin gücünü yeniden keşfedin. 60x120 cm ebadında üretilen 
porselen karo serileri, kusursuz  ve parlak yüzeyleri ile   stil sahibi banyolar yaratıyor. Büyük 
ebat avantajı sunan Himalaya ve Siena serileri daha az derz kullanımı ile mekanlarda bütünlük 
hissi oluşturuyor.  www.seramiksan.com.tr
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BOU DESIGN OFFICE

Seramik 
tercihinde natürel 
beklentiler 

Seramik malzemesinin iç mekan tasarımındaki yeri 
üzerine neler söylersiniz?
İç mekan tasarımında malzeme ile kullanım amacı 
doğrudan ilişkili olduğu için, kullanım kolaylığı, hasar 
görmemesi, uygulama kolaylığı gibi sebeplerle seramiğe 
yönelmek gerekiyor. 
Son zamanlarda gelişen teknoloji ve tasarımın dilinin 
değişmesi sebebiyle dış cepheden, oturma odalarına 
kadar seramik kullanımı arttı.

Bu ürünlerin mekanlara yönelik temel rolü sizce ne 
olmalı? Fonksiyonellik, estetik, kalite, hijyen vs. bu 
işin neresinde? 
Mekan tasarlarken ilk amaç zaten fonksiyonu 
sağlayabilmek, bunu sağlarken de göze hoş gelecek, 
insanla ilişki kuracak tasarımı işin içine katmak 
gerekiyor. Hangi ürün hangi mekanda kullanılacak, 
birinci soru bu olmalı. Otelde kullandığınızda 
dayanıklılık, hijyen üst sıralara çıkarken, ev içinde 
kullandığınızda estetik ve kaliteye bakıyorsunuz ilk 
başta. 

Bu tür ürünlerin mekanla kuracağı ilişki 
nasıl olmalı? Mekana neler katmalı? Sizler bu 
tür ürünleri mekanlarda kullanırken neleri 
hedeflersiniz?
Seramik denince skala o kadar geniş ki, bu soruya 3 
sayfa yanıt verilebilir aslında. Bir de tabii şöyle bir 
karmaşa gelişiyor: Ben natürel malzemelere her zaman 

daha çok değer veriyorum. Ancak dünya kaynaklarının 
azalması, doğal malzemelerin daha zorunlu alanlarda 
kullanılmasını gerektiriyor. O zaman da doğala en 
yakın görünümü veren seramikleri tercih ediyoruz. Isı 
geçirgenliği, konfor şartlarını sağlaması, dayanıklılığı ve 
uygulanabilirliliği en önemli kıstaslar.

Bu alanda markaların sunduğu ürünlere yönelik 
yaklaşımınız nasıl? Ortaya konan ürünler 
beklentilerinizi karşılıyor mu? Eksik bulduğunuz 
yönleri var mıdır?
Yerli ürünlerde tasarım iyi olduğunda, stok 
bulamıyorsunuz. Stok bulduğunuzda kalibrasyon 
problemi yaşıyorsunuz. Dayanımı hiçbir zaman 
ithal ürünler gibi değil, istisnalar haricinde. Sanırım 
çok fazla çeşit yerine dayanım ve tasarım ikilisine 
yönlenmek uzun vadede başarı getiriyor. Şu sıralar 
mermer görünümlü çok büyük ebatlı seramikler revaçta. 
Görünüşte çok güzel, fakat uygulaması büyük sıkıntı 
olduğundan en iyi kaliteye yönelmeniz gerekiyor. O da 
bugünün şartlarında satın alma gücünü çok zorluyor. 
Genel perspektifte hem yerli hem yabancı markalar 
seramik konusunda inanılmaz iyiler. Her bütçeye ve her 
tasarıma uygun çözüme eskiye oranla cok daha kolay 
ulaşıyorsunuz. 

Gelişen teknolojiler ve tasarım dilinin değişmesiyle birlikte 
seramik kullanımının arttığını belirten BOU Design yetkilisi 
mimar Şebnem Buhara, kullanılan alana göre seramikte 
doğala en yakın görünümü veren, konforlu, dayanıklı, 
hijyenik, estetik, uygulanabilirliliği ve ısı geçirgenliği yüksek 
seramikleri tercih ettiklerini söylüyor.

Abdi İpekçi Caddesi No:38/6
Şevket Paşa Apt.
Nişantaşı / İstanbul
0212 257 21 00 - 257 21 04
www.boudesign.net
info@boudesign.net

 
Seramik ürünü tercihinizde belirleyici olan nedir? 
Bu seçimi yaparken en çok neye dikkat edersiniz? 
Ürünün natürele yakın olması, kalibrasyonu, devamlılığı 
ve iyi bir tasarım sonucu çıkıyor olması benim en başta 
dikkat ettiğim konulardır.

86 87

UNICERA I 2019



Vitra Urbancrete Mink Urbanwood Mink

İddialı ve dikkat çeken koleksiyon Terra

Beyaz, gri, gülkurusu, bej ve turkuaz olmak üzere beş ayrı 
renk seçeneği ile yeni nesil banyolarda iddiasını ortaya 
koyan koleksiyonun 45x45 cm ebadında yer karosu da 
mevcut.  Özel üretilmiş fon ve dekofonları da bulunan 
Terra, yüzeyindeki mat görünümü ile dikkat çeken bir 
koleksiyon.

Mandalina desenli karo

Tarık Kartal Seramik - Bodrum’un sembolü olan 
mandalinanın desenli karo çalışması… Her eve, mutfak 
ve banyoya uygundur.

Küp desenli karo 

Baklava dilimli karo modelinden üretilen küp şeklinde renkli 
karo tasarımı...

Doğa ve sanatın 
büyüleyici estetiği

Villeroy & Boch’un Rocky Art 
karo koleksiyonu; doğa ve sanat 
temasını, zarif ve modern bir 
şekilde hayata geçiriyor. Doğal taş 
ve betonun bir ahenk içerisinde 
yeniden yorumlandığı porselen 
karolarıyla sanatsal ve büyük çiçek 
desenli dekorlarla buluşturarak 
görkemli bir tarz sunuyor. 
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Sade, zamansız ve zarif tasarım; Geberit Citterio 

Ünlü İtalyan mimar ve tasarımcı Antonio Citterio tarafından tasarlanan Geberit Citterio, sade detayları 
akıcı şekillerle bir araya getirerek kusursuz bir tasarım ortaya çıkarıyor. Zamanının ötesinde tasarımını 

doğallıkla birleştiren banyo koleksiyonu Citterio, organik forma sahip lavaboları ve şık banyo dolapları ile 
kullanıcısına farklı seçenekler sunuyor. www.geberit.com.tr

Vitrifiyeler

Seramiksan Siena Serisi

Vitra Retromix Serisi

Renkli 
yaprak desenli karo

Renkli yaprak desenli karo modeli, 
10 cm x 10 cm ebatlarında üretilen, 
her eve, mutfak ve banyoya uygun 
bir tasarımdır.
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Çok renkli, çevreci Qua 
Flawless lavabo serisi

Farklı geometrik şekillerde ve 
rengarenk üretilen Qua Flawless 

lavabolar üzerindeki özel kaplama 
tekniği sayesinde ilk günkü kadar 
yeni kalıyor. Qua Flawless Lavabo 

Serisi göze hitap ettiği kadar hijyen 
standartlarını da en üst seviyede 

tutuyor. www.qua.com.tr

Maratem ile kireçlenmiş lavabo 
ve armatürlere veda edin

Eczacıbaşı Profesyonel’in endüstriyel temizlik 
ürünleri markası Maratem, M209 Asidik Banyo 
Temizlik Ürünü ile lavabo ve banyolarda 
etkin ve hijyenik bir temizlik sağlıyor. Kıvamlı 
yapısıyla dikey yüzeylerin temizliğinde 
de kullanılabilen M209 Asidik Banyo ve 
Temizlik Ürünü, suya ve aside dayanıklı 
saniter alanlarda kireç kalıntıları yok ederek 
dezenfeksiyon sağlar.
www.eczacibasiprofesyonel.com

Bien’in Harmony 
vitrifiye serisi ile 
banyolar canlanıyor  

Banyolara inovatif çözümler getiren 
Bien Banyo’dan; Harmony N3 
Asma Klozet, modern ve yumuşak 
çizgisiyle Bien’in farklı formlarda 
tasarladığı gövde üstü lavabolarla 
tercih edildiğinde banyolarda 
sınırsız tasarımlara imkan tanıyor. 
www.bienseramik.com.tr

Serel Cool Mat Minimal Lavabo

Serel Cool Mat Rita Asma Klozet

Vitra Gömme Rezervuar
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DECOZOOM INTERIOR DESIGN 

21’inci yüzyılın 
banyo kültürüne 
de etki eden 
vitrifiyeler 

Banyo mekanlarında kullanılan vitrifiyelerin iç 
mekan tasarımındaki yeri üzerine neler söylersiniz?
Biliyorsunuz ki banyo kültürü eski Roma tarihine kadar 
uzanır.  21’inci yüzyıla kadar ara dönemlerde
önemini yitirmiş olsa da günümüzde dekorasyona bakış 
açısını değiştiren,  vitrifiyelerin tasarım özellikleridir. 
Bu nitelikler doğru uygulanan her mekânda çarpıcı ve 
belirleyici rol üstlenir. Yapılan vitrifiye uygulamaları 

Kullanıcıya sunduğumuz ileri teknoloji ile konforun, 
mekana uygulayacağımız tarzla uyumuna çok dikkat 
ediyoruz. 

Bu ürünlerin mekanlara yönelik temel rolü sizce ne 
olmalı? Fonksiyonellik, estetik, kalite, hijyen vs. bu 
işin neresinde? 
Elbette önceliğimiz hijyen, olmazsa olmazımız… Sonra 
kalite, fonksiyonellik  ve estetik gelir. Günümüzde bir 
çok markada ürünler bulunmakta ancak birkaçı yukarıda 
saydıklarımıza uyuyor. Müşterilerimize önerimiz, 
öncelik sıralamasında bunlara dikkat ederlerse doğru 
tercih yapmış olacakları yönünde. 

Bu tür ürünlerin mekanla kuracağı ilişki 
nasıl olmalı? Mekana neler katmalı? Sizler bu 
tür ürünleri mekanlarda kullanırken neleri 
hedeflersiniz?
Vitrifiye ürünlerinin mekanla kurduğu ilişki, mobilya-
vitrifiye olarak ilişkilendirilmeli ve bir bütün olarak 
değerlendirilmelidir. Öncelikle ergonomik olmalı 
kullanım alanlarına zarafet katmalı. Biz vitrifiyenin 
uygulandığı alanlarda karakteristik detaylarla 
kullanıcısının zevklerini ve kişiliğini yansıtan alanlara 
dönüştürmeyi hedefliyoruz.

Bu alanda markaların sunduğu ürünlere yönelik 
yaklaşımınız nasıl? Ortaya konan ürünler 
beklentilerinizi karşılıyor mu? Eksik bulduğunuz 
yönleri var mıdır?
Tüm marka ve modeller için aynı şeyi söyleyemesem 
de bazı markalarımız yukarıda bahsettiğimiz özellikleri 
karşılıyor. Aslında günümüz teknolojileri her türlü 
ihtiyacı fazlasıyla karşılayacak durumda.  Özellikle 
hijyen konusunda eksik kalan markaların öncelikleri 
arasında klozet ürünlerindeki hijyen. Bunu her marka 
görev edinmelidir. Kendilerine has tasarımları ile 
çözeceklerine inancım tam. 
ulaşıyorsunuz. 

Decozoom Interior yetkilisi tasarımcı ve dekoratör Gülden 
Bayraktar Can, vitrifiye tasarımlarının 21’inci yüzyılın 
banyo tasarım kültürüne de etki ederek yeni bir bakış açısı 
sunduğuna vurgu yaparken, ileri teknoloji ile donatılan 
vitrifiyelerin kullanıcısının zevklerini ve kişiliğini yansıtan 
mekanlarla uyumuna dikkat çekiyor. 

0555 894 74 74
www.decozoom.com.tr
info@decozoom.com.tr

renk, biçim ve kullanım kolaylığı ile kullanıcının 
kişiliğini ve tarzını yansıtmalıdır.

Vitrifiye tercihinizde belirleyici olan nedir? Bu 
seçimi yaparken en çok neye dikkat edersiniz? 
Bizim için öncelikle tasarladığımız ve uygulayacağımız 
mekânın alanı, tarzı ve son olarak renkleri belirleyicidir. 
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Grohe Zedra Smart Control

Grohe Zedra SmartControl, Zedra ürün yelpazesinin tipik indirgenmiş tasarımını sunuyor. Sürdürülebilir 
ve sezgisel SmartControl teknolojisi ile birlikte, batarya sadece lavaboda gerekli tüm fonksiyonları 

karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda su akış hızının hassasiyetle ayarlanmasına da imkan veriyor. Su akışı, 
bir batarya kolu ile değil, tek bir butona basılarak kontrol ediliyor ve aynı zamanda eller serbest değilken 

bilek veya dirsek ile kolaylıkla çalıştırılabiliyor. www.grohe.com.tr

Bataryalar ve 
Armatürler “Mutfaktaki Doğal 

Esinti”

Eviyelerin tamamlayıcısı şık 
ve fonksiyonel bataryaları 
ve bu alanda sunduğu geniş 
ürün gamının en modern 
üyelerinden Maris Free serisi 
ile mutfaklarda armatürlere 
dikkat çekiyor.Maris Free 
serisi armatürün büyüleyici 
çizgiler ile şekillendirilmiş 
yüzeyi ve farklı tasarımı 
ile standart armatürlerden 
ayrışıyor. www.franke.com

İnce ve akıllı… 

Londra merkezli Behling tasarım stüdyosu tarafından tasarlanan Geberit Piave ve Brenta, fotoselli olma 
özelliğiyle el yıkamayı hijyenik hale getiriyor. Bu özelliğiyle havalimanları, alışveriş merkezleri, okullar ve 
restoranlar gibi genel ve ticari alanlarda rahatlıkla kullanılabilen Piave ve Brenta, her tür lavabo tasarımıyla da 
rahatlıkla uyum sağlayabiliyor. Tezgah üstü modelinin yanı sıra ankastre kullanımı için de uygun olan Piave ve 
Brenta,170 ve 220 mm’lik ölçüleriyle kullanıcısının beğenisini kazanıyor. www.geberit.com.tr

Piave

Brenta
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Armatürde Christophe 
Pillet imzası

Ünlü Fransız tasarımcı Christophe 
Pillet’nin Vitra için tasarladığı 
Memoria armatür koleksiyonu, 
Red Dot ödüllü şık lavabo 
bataryalarıyla dikkat çekiyor. 
İnce ve keskin hatlara sahip krom 
gövdeli armatürlerin yüksek, 3 
delikli lavabolara uygun ve ankastre 
modelleri bulunuyor. Tek ya da 
çift kumanda kollu alternatiflere 
sahip Memoria lavabo bataryaları; 
su tasarruflu perlatörü sayesinde 
Breeam ve Leed sertifikalarına 
başvuruya uygun, çevreye duyarlı 
bir çözüm sunuyor.  
www.vitra.com.tr

“Temiz suyun tadını 
çıkarmanın en kolay 
yolu”

Dünyanın en küçük ve en etkili 
su filtresi olan Franke Vital 
Kapsül Filtre Sistemi; sadece 
daha lezzetli değil, daha 
sağlıklı olan suyun keyfini 
çıkarmanızı sağlar. İsviçre’de 
geliştirilen bu kapsül filtre 
sistemi; suyun aktif karbonu, 
zararlı bakterileri ve virüsleri 
yok eden yüksek filtreleme 
teknolojisi sunan ilk sistemdir.

Lezzete mutluluk katan akıllı fırınlar

Son teknoloji ile üretilen Ukinox fırınlar estetik ile fonksiyonu 
birleştirerek yemeklere lezzet katıyor. Akıllı sistem fırınlar, 
kendi kendini temizleme özelliğinden enerji verimliliğini 
arttıran çözümlere kadar birçok özelliği bir arada sunuyor. 

www.ukinox.com.tr

Ankastreler
Eviyeler ve Davlumbazlar
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Ocak ile 
davlumbazı bir 

arada sunan 
inovasyon 

Yenilikçi tasarımların en 
tecrübeli sahibi; eviye, 

armatür ve ankastre 
cihazda 100 yıllık marka 

olmanın olgunluğunu 
yaşayan Franke; modern 

ocak ve davlumbaz 
sistemini bir arada sunan 

Mythos 2gether serisini 
sizlere sunuyor. 

www.franke.com

Maksimum zaman ve enerji tasarrufu

Silverline, bu yıl piyasaya çıkarttığı S serisi fırınlar ile mutfaklarda pişirme deneyimini bir üst 
seviyeye çıkarttı. Silverline S serisinde yer alan S4 fırın fonksiyonlarıyla ve güçlü tasarımıyla 
mutfaklarda fark yaratırken konforlu bir pişirme deneyimi yaşatıyor. www.silverline.com.tr

Sessiz ve yüksek emiş gücü ile 
iddialı davlumbazlar

Ukinox, motor ve hava arasında kusursuz bir 
iletişim kurarak yüksek hava sirkülasyonu ile 
uyku sessizliğinden bile daha düşük bir desibel 
ile çalışan davlumbazlar sunuyor.

Ukinox’tan yüksek verimli 
elektrikli ocaklar

Geniş ocak seçeneklerinin yanında; 
elektromanyetik indüksiyon prensibine 
dayanan; high-end teknoloji ile kullanışlılığı, 
şık görünümü, düşük enerji tüketimi, kolay 
temizliği ve ısı yaymadan yemeklerin çok daha 
hızlı pişmesini sağlayan, yenilenebilir enerji 
kaynaklarını kullanan indüksiyon ocaklar...

Her Zaman Hazır : Box Center

Dünyanın en büyük eviye üreticisi Franke’den mutfaklarda tüm sorunları çözen, 
ergonomik kullanımı ile yer kazandıran Box Center serisi eviye, tasarımı ile göz 
doldururken kullanımı kolaylaştıran aksesuarları ile de mutfakları genişletiyor.
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Franke Kubus Serisi 
eviye

Doğal granit tozlarının mutfakla 
buluşmasını simgeleyen Franke 
Kubus Serisi granit eviyeler 
tasarım ve sahip oldukları renk 
alternatifleri ile fark yaratıyor. 
Nero,Bianco,Avena,Oyster ve Stone 
Grey olmak üzere 5 farklı rengi ile 
mutfaklara ışıltı katıyor.

Akıllı Hoover AXI

Yenilikçi teknolojileri, yüksek performans ile bir araya 
getiren Hoover, yapay zeka teknolojisine ve göz alıcı 
estetiğe sahip yeni AXI çamaşır makinesi ile tüm 
dikkatleri üzerine çekiyor. www.hoover.com.tr
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Banyo Mobilyaları

Banyo mobilyaları 
Serel konforuyla 
Unicera’da

Serel’in 2019 Unicera’da 
sergilemiş olduğu banyo 
mobilyası koleksiyonları 
bu yıl yenilenmiş olarak 
karşımıza çıkıyor. Mobilya 
çözümleriyle birlikte trend 
olan ince kenarlı ürünler ve 
mat renk koleksiyonlarına 
atıfta bulunan yeni seriler 
ziyaretçilerin beğenisine 
sunulacak.
www.serelseramik.com.tr

Banyoda şeffaf bir çözüm

Fransız tasarımcı Christophe Pillet’nin Vitra için tasarladığı Memoria banyo koleksiyonu; metalik 
gri ve mat amerikan ceviz renk seçenekleriyle banyonuzu şıklaştırıyor. Her türlü saklama ihtiyacına 
yönelik çözümler sunan Vitra Memoria’daki vitrinli boy dolapları, orta bölümündeki cam üniteyle, 

dekorasyona farklı bir boyut katıyor. www.vitra.com.tr
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Banyolarda estetik 
ve işlevsellikle 
birlikte güvenliği 
de artırın 

Baharın gelmesiyle birlikte yaşam alanlarında da tadilat 
sezonu açıldı! Evlerde en çok değişikliğe ihtiyaç duyulan 
alanlardan biri de yoğun olarak suya, neme, buhara ve 
kimyasal ürünlere maruz kalan banyolar. Dünyanın en 
büyük kuvars yüzey üreticisi Cosentino, banyosunu 
yenilemek veya küçük değişiklikler ile ortamın tüm 
havasını değiştirmek isteyenler için ipuçları paylaştı. 
Üstelik işlevselliği, konforu ve güvenliği bir arada 1

2
3
4

5

6

olmasına dikkat edin. Banyoyu büyük ve aydınlık 
göstermek, hijyenik ve az bakım gerektiren bir ortam 
sunmak için doğru alanda doğru malzeme seçin. 

Banyo tezgahı temizlik ürünlerine dayanıklı olmalı: 
Banyolarda en sık bulunan ürünlerin başında, hijyenin 
sürekliliğini sağlamak için kullanılan temizlik 
malzemeleri geliyor. Bu nedenle banyo tezgahının 
kimyasal maddelere, temizlik esnasında uygulanan 
dirence ve çizilmelere dayanıklı olması, ilk günkü zarif 
görünümünü yıllarca koruması için çok önemli. 

Lavabo seçimini mekana göre yapın: Banyo 
lavabolarında işlevsellik kadar tasarımın şıklığına ve 
ortama uyumuna da dikkat etmek gerekiyor. Lavabo 
seçimi yaparken mekanı iyi değerlendirip fazladan yer 
kaybına yol açmayacak bir tasarım tercih edin. Şıklığı 
korumanın en önemli yolu ise lavabonun su ve sabun 
lekesi tutmayacak bir yüzeye sahip olması.

Duş teknesinde kumlanmış yüzey kullanın: Duş 
tekneleri banyoların en keyifli ancak bir o kadar da 
riskli alanını oluşturuyor. Bu nedenle duş teknelerinde 
güvenlik ve işlevsellik öncelik kazanıyor. Duş teknesi 

yüzeyinde kumlanmış yüzey kullanmak kaymaları 
önleyerek duşu güvenli bir hale getiriyor. Duvar 
kısmında tercih edeceğiniz ışıltılı yüzeyler ile de zıtlığın 
uyumunu yakalayabilirsiniz.

Banyo zemininde büyük yüzey tercih edin: Günümüz 
teknolojileri ile banyo zemini için seçenekler çoğaldı. 
Öyle ki zeminin sıcak ya da soğuk olmasına dahi karar 
verebiliyorsunuz. Bu işlevsel özelliklerin yanında zemin 
seçerken kaydırmaz özellikli yüzey seçmeye dikkat edin. 
Düşük gözenekli hijyenik yüzeyler kaymadıkları gibi 
hijyen de sunar. Buna ek olarak büyük ebatlı yüzeyler de 
daha az ek yeri olduğundan hem daha dayanıklıdır hem 
de daha şık bir görünüm yaratır. 

Duvar kaplamalarında nemi ve buharı dikkate alın: 
Banyo duvarını kaplamada kullanacağınız yüzey, alanın 
tüm havasını değiştirecektir. Bu nedenle özellikle küçük 
bir banyonuz varsa beyaz veya açık renkler kullanarak 
ferah ve ışıltılı bir görünüm elde edebilirsiniz. Buhar 
ve nem dolayısıyla oluşan su lekelerini ve zamanla 
görülebilecek dökülmeleri önlemek için sıfır sıvı 
emilimi olan düşük gözenekli bir yüzey seçebilirsiniz.

Dünyanın en büyük kuvars yüzey üreticisi Cosentino, 
banyosunu yenilemek veya küçük değişikliklerle fark 
yaratmak isteyenler için önerilerde bulundu. İşte zeminde 
kullanılacak yüzeyin boyutundan hijyeni sağlamaya 
uzanan ipuçları… 

www.cosentino.com

sunan Cosentino’nun Silestone ve Dekton yüzeyleri, 25 
yıllık garanti süresi ile banyoların sürekli yenilenme 
ihtiyacını da ortadan kaldırıyor. 

Banyonuzu doğru analiz edin: Banyolar bazı yaşam 
alanlarında evin bazılarında ise aynı zamanda yatak 
odasının bir parçasıdır. Bu nedenle banyoyu yenilerken 
bir yandan eviniz ile kusursuz uyum sağlamasına, 
diğer yandan tüm aile için işlevsel, konforlu ve güvenli 
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Yüzey Kaplamaları

Yaşam alanlarına modern yorum

Dünyanın en büyük kuvars yüzey üreticisi Cosentino’nun Sensa doğal taş ürün yelpazesinde yer 
alan Orinoco, koyu granit üzerinde uzanan altın, beyaz ve bakır damarlarla modern bir görünüm 
sunuyor. Lekelere karşı özel korumalı yüzey, eşsiz renklerini özel bir bakım gerektirmeden ilk 
günkü gibi koruyarak hem iç hem de dış mekanları yeniden yaratıyor. www.cosentino.com
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