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Bas Döndüren Zarafet

MIA by Carlo Cracco
Scavolini ve Michelin yıldızlı ünlü bir şef
arasındaki iki yıllık işbirliğinden, “harika bir
mutfağın” özelliklerini evinize getiren benzersiz
bir proje olan MIA geliyor. Anahtar kelime
profesyonellik. Birçok “malzeme”, yemek
pişirme oyununuzu geliştirebileceğiniz bu
“lezzetli”, konforlu, özel boyutlu mutfak alanını
yaratmak için bir araya geliyor: özel bir kulp
tasarımı, seçim yapabileceğiniz yeni yüzeyler
ve işlevsel ve sofistike özelleştirmeler sağlayan
çarpıcı bir raf sistemi, her birimizde saklı olan
yemek pişirme arzusunu ve sevgisini artırıyor:
günlük yemeklere bile “zarif” bir dokunuş
getiren teknoloji.

Stereo FM
Yenilikçi Stereo FM koleksiyonu, tüm şekil ve
boyutlardaki banyolar ve tuvaletler için eksiksiz
ancak çok yönlü bir çözüm sunar. Bir tasarım
olarak varlığını sürdüren transistörlü radyonun
ikonik tasarımından etkilenen ayırt edici
detaylandırma ve kavisli çizgilerle öne çıkan,
çağın özünü yakalayan Krom, Fırçalanmış Nikel
ve Antrasit kaplama seçeneklerinde benzersiz
pirinç eşya ve mikserlerle görünümü tamamlayın.
Stereo FM, yeni bir yenilik dalgasını, dizginsiz
yaratıcılığı ve iyimserliği hızlandıran bir dönemin
özünü kutluyor.

PAPIER serisi
Her ortamı güzel ve konforlu bir yaşam
alanına dönüştürebilen porselen taştan
dekoratif yüzeyler. PAPIER, neredeyse
resimsel sahneler yaratan ve yaratıcılığı
yeni ilhamlara doğru besleyen bir projedir.
Mirage’ın PAPIER koleksiyonu, çiçek ve
bitki temalı bir dizi konuyu çağdaş bir
cazibe, gerçek bir Botanik Tarz ile birleştirir.
Manzaraya açılan alan büyütülür ve doğa
ile modernite arasında tamamen sürükleyici
bir deneyim yaratır. İç ve dış mekan yaşam
dünyasında bile doğayla teması yeniden
keşfetmek için görsel bir kaçış.

Ebulula Mardin Caddesi No: 43 1.Levent/Beşiktaş - İstanbul

Dünyanın önde gelen endüstriyel tasarımcılarından biri olan Karim Rashid,
Verde Stone Gallery ile Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı
UNICERA 2022’de bir etkinlikte buluşuyor.
Verde Stone Gallery olarak;
4000’i aşkın tasarıma ve 300’den fazla ödüle sahip bir tasarımcıyla
iş birliğinde olmak bizim için büyük bir gurur.
Markalarımızla porselen koleksiyonlarımızı ve tasarım üzerinde
etkilerini Karim Rashid ile konuşabileceğimiz bir workshop’a
ev sahipliği yapmak bizleri mutlu ediyor.
Bu iş birliği ile tasarıma, sektöre ve misafirlerimize ilham kaynağı olmayı umuyoruz.
Etkinliğimizde sizleri görmekten mutluluk duyacağız.

7 KASIM 2022
KONUM: CNR EXPO CENTER – YEŞİLKÖY / İSTANBUL
ALAN: Hall:8 A06
14.00-15.00: Konuşma- Soru/Cevap Etkinliği
15.30-16.30: Basın İle Görüşme

Seyhan Mah. 652/4. Sk. No: 7-9 35380, Buca, İzmir / Turkey Tel: +90 232 251 08 18 • info@stonegallery.com.tr • www.stonegallery.com.tr

Fenerbahçe Mah. Fener Kalamış Cad. No:56/A Kadıköy-İstanbul Tel: +90(216) 467 51 21

Fenerbahçe Mah. Fener Kalamış Cad. No:56/A Kadıköy-İstanbul Tel: +90(216) 467 51 21
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Değerli okuyucular,
+İçmimarlık Taarım Dergisi’nin yeni sayısı olan Kış Sayısı, yapı alanına yönelik çözümler
getiren sektörün dört gözle beklediği Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı - Unicera
2022’ye yönelik bir içerik sunuyor. Yayınımızda 7-11 Kasım 2022 tarihlerinde İstanbul
Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek Unicera için, üreticilerin ve mekan tasarımcılarının
mutfak mobilyaları, ankastreler, eviyeler, banyo mobilyaları, vitrifiyeler, bataryalar,
duşakabin, küvet, jakuzi, seramik, mermer, yüzey kaplamaları gibi seramik, banyo ve
mutfak alanı için neler ürettiğine ve nasıl bir yaklaşım içinde olduklarına fokuslandık.
Mutfak mekanlarına ilişkin görüşlerini paylaşan içmimar Bahar Uygur, mutfaklarda
hazırlama-pişirme-temizleme alanı olarak gördüğü çalışma üçgenine yönelik mutfak
dekorasyonunun ipuçlarını yayınımız için değerlendirirken; bu alanlarda verimli bir iş
akışının önemli olduğunu altını çiziyor ve çalışma üçgeninin ideal bir uzaklık ölçüsü
olacak şekilde tasarlanması ve yerleştirilmesinin işlevsel bir boyut için şart olduğu
mesajını veriyor. İnsanların temel ve sosyal gereksinimlerini karşıladıkları mekanlar
olarak tanımladığı mutfakların ihtiyaçlara cevap vermesi gereken bir bütünsel tasarım
alanı olarak ortaya koyan İlkonda Tasarım Mimarlık’tan mimar Dilek Akçay ise
mutfaklarda kullanılan ürünlerin de mekanla bütünlük sağlayan, dayanıklı, fonksiyonel
ve mekanın işlevselliğini desteklemesi gerektiğine vurgu yapıyor.
İçmimar S. Tuğçe Önder Gökçöl de, mekanların kimliğine referans olarak nitelendirdiği
vitrifiye ve bataryalar özelindeki görüşlerini bizlerle paylaşıyor. Vitrifiye ve batarya ürün
gruplarının ıslak hacimlerde mekanın karakteristik özelliklerini ve biçimini gösterdiğini
belirten Gökçol, bu alanlarda yapılacak malzeme seçiminin mekanın kimliğinin
belirginleşmesindeki en önemli etken olduğunu söylüyor.
Unicera 2022 dosyasına bir başka katkı da Mai Design Studio kurucuları içmimar Zeynep
Özkaynak ve içmimar Elvan Alkaya’dan… Banyolardaki ferahlık hissinin elemanları
olarak nitelendirdikleri duşakabin ve küvetleri banyo tasarımının odak noktaları
olarak tarif ediyorlar. Ve tüm bu konumlandırmanın mekanın bütünüyle renk, form
gibi diğer unsurlarla uyumlu bir tasarım içinde devam etmesine özen gösterdiklerine
vurgu yapıyorlar. Yayınımızda yer verdiğimiz ana dosya konularına bu alanda ortaya
konan projeler eşlik ediyor. Udesign Mimarlık’ın İstanbul’da Acerkent Villası’nda
gerçekleştirdiği mutfak tasarımı, doğal, ferah ve daha aydınlık bir mutfağın etkisini en iyi
şekilde örnekleyen bir çalışmayı gözler önüne seriyor.
As Tasarım – Mimarlık’ın İzmir Çeşme’de bulunan ve Güney Fransa ve Ege mimarisinden
çizgiler taşıyan Jardin Eden Sitesi’ndeki yaşam alanında gerçekleştirdiği mutfak tasarımı,
geniş bir ailenin ihtiyaçlarını ve zevkini dikkate alan geniş bir kullanımı alanı sunuyor.
Han Mimarlık’ın iki katlı sahil evi villa projesinde ortaya koyduğu mutfak ve banyo
planlarında da fonksiyonellik öne çıkıyor. Mutfaklarda kullanıcının ihtiyaçlarına en
uygun yaklaşımları adım adım hayata geçirilirken; banyolarda ise modern ve otantik
konsept ile kullanıcılar için ortak bir dil yakalıyor.
Zera Mimarlık’ın gerçekleştirdiği banyo ve mutfak tasarımı ise, tüm projeye bütünsel bir
hava katarken, ‘country’ tarzı, evin bütününe yansıyan bir tasarım anlayışının güzel bir
yansıması olarak dikkat çekiyor.
İzmir’de Stonehenge’den esinlenerek tasarlanan Edra Villa projesi de Kış Sayısı’nda yer
verdiğimiz bir başka proje. Tasarımca Design Office tarafından daire etrafında kesişen bir
yaşam alanı olarak tasarlanan Edra Villa, birbiriyle bağlantılı iki ayrı formu yansıtırken,
daire etrafında kesişen oturma alanı, yemek alanı ve mutfak alanı ile konforu, zevki ve
dinginliği hakim kılıyor.
Yeni yılda yeni sayımızda görüşmek dileğiyle…

Ayla Şeşan

Keyifli okumalar…
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ÖZTİRYAKİLER MUTFAK DONANIMI SAN. VE TİC. A.Ş.
www.blanco.com www.peramutfak.com.tr

GÜNCEL

Ant Yapı’dan Boğaz’a
komşu yeni bir proje:
Antteras Nev

Taste of Wood

Ant Yapı’nın İstanbul Beylerbeyi’ndeki yeni projesi
Antteras Nev, satışa çıktı. İstanbul’un en güzel
manzaralarından birine sahip projede, kentin tarihi
dokusunu yansıtan mimari özelliklere sahip 6 blokta 54 adet konut yer alıyor. www.antterasnev.com

Coante, Marmomac Verona
Fuarı’nda büyük ilgi gördü

Silvan ve Fatsa’da okullar
EVOMAX 2 ile ısınacak

Kuvars kompozit plaka sektörünün öncü markalarından Coante, yeni nesil üretim teknolojileri ve tasarımın
üstünlüğünü kullanarak ürettiği en yeni serileri Ultra
ve Allure ile İtalya-Verona Marmomac Fuarı’nda göz
doldurdu. Fuarı değerlendiren Ermaş Şirketler Grubu
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan; “Her yıl olduğu
gibi bu yıl da yerimizi aldığımız fuara katılım çok yüksek.
Biz de Coante olarak kendi çizgimizle ve tarzımızla yeni
ürünlerin sergilendiği, trendlerin takip edildiği, büyük ilgi
gösterilen bu fuarda yerimizi aldık” değerlendirmesinde
bulundu. www.coante.com

Kış aylarının soğuk geçtiği, gece gündüz ısı farkının
yüksek olduğu Diyarbakır Silvan’da ve Ordu Fatsa’da
okullar, Türkiye’ye Termo Teknik tarafından sunulan,
maksimum enerji tasarrufu sağlayan Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan Serisi Evomax 2 ile ısınacak.
www.termoteknik.com

Vitra 18. kez Cersaie’de
Vitra, 26-30 Eylül 2022 tarihlerinde İtalya’nın Bolonya
kentinde 39.’su gerçekleştirilen Cersaie’ye bu yıl 18. kez
katıldı. 600’den fazla katılımcısı bulunan dünyanın en
büyük seramik fuarında, 2003 yılından bu yana yer alan
Vitra, Cersaie’deki standlarında hem yüzeylere yönelik
çözüm, teknoloji ve malzemelerini hem de banyo koleksiyonlarını tanıttı. www.vitra.com.tr
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GÜNCEL
LG, IFA 2022’de yeniden hayal
edilmiş bir yaşam sunuyor
LG Electronics (LG), IFA 2022’de, değişen bir dünyada
tüketicilerin ihtiyaçlarını ve zevklerini karşılamak için
tasarlanmış çok çeşitli akıllı yaşam çözümlerini sergiliyor. ‘Yeniden Hayal Edilmiş Yaşam’ teması altında,
şirket, günlük yaşama yeni olanaklar ve deneyimler
getiren, tüketici odaklı, yenilikçi ürün ve hizmetlerini
sunuyor. www.lg.com

Doğaya saygı ve
sürdürülebilirlik Geberit’in
genlerinde var
Tasarıma yön veren ürünlerini yüksek mühendislik gücüyle farklılaştıran Geberit, sürdürülebilirliğe olan bakış
açısıyla doğaya saygılı politikasını sürdürerek üretim ve
diğer tüm süreçlerini yönetiyor. Çevreye duyarlı ve dayanıklı çözümlere imza atan marka, bu doğrultuda su tüketimi ve karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik stratejiler
geliştiriyor. 2015 yılından bu yana karbon emisyonlarını
yüzde 38 azalttıklarını belirten Geberit Türkiye Genel
Müdürü Ufuk Algıer, çevresel etkiyi ise yüzde 41 azaltmayı başararak doğayı korumaya önem verdiklerinin altını
çiziyor. www.geberit.com.tr

Zeki Yurtbay Tasarım Ödülleri
heyecanı başlıyor
Yurtbay Seramik’in genç tasarımcıların desteklenmesi
ve seramik sektörüne teşvik edilmesi amacıyla düzenlediği Zeki Yurtbay Tasarım Ödülleri bu yıl “Boz Yap
Boz Yapma” temasıyla gerçekleşiyor. Yarışmanın proje
teslim tarihi ise 20 Ocak 2023.
www.dogadansanatasentasarla.com
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GÜNCEL

Ege Seramik, global trendlere paralel, uluslararası çapta
beğeni kazanan, yenilikçi, çeşitli, sektöre yön veren
tasarımları ile seramik sektöründe modanın adresi
olma iddiasını sürdürüyor. Ege Seramik Yönetim Kurulu
Başkanı Murat Polat yapmış olduğu açıklamada; “Türk
sanayisinin yarım yüzyılına tanıklık eden, kurulduğu
günden bu yana kendini geliştiren ve yenileyen markamız Ege Seramik bugün 50 yaşını doldurdu. Başarılar
ve ilklerle dolu bu 50 yılı geride bıraktığımız için son
derece mutlu ve gururluyum” dedi. www.egeseramik.com

A609 BELMONTE

Ege Seramik,
50 yıldır modanın adresi!

Stoneline Yayınları,
Türkiye’nin doğal taşa
odaklanmış ilk yayınevi oldu
Yayınevinin ilk kitabı “Doğal Taş Cepheler / Planlama
İlkeleri, Projeler ve Yapılar” Alman yayınevi DOM Publishers iş birliğiyle iki dilde hazırlandı ve satışa sunuldu.
Stoneline Yayınları’nın ilk kitabı olan “Doğal Taş Cepheler / Planlama İlkeleri, Projeler ve Yapılar” kitabı, Alman
DOM Publishers yayınevi iş birliğiyle, Türkçe ve Almanca iki dilde hazırlandı ve eş zamanlı olarak Türkiye’de
basılarak yayımlandı. Mimar ve Editör Konstantin Krüger
tarafından kalem alınan kitap; Philipp Meuser (Prof.,
Mimar), Hermann Graser (Alman Doğal Taş Birliği, DNV
Başkanı) ve Tobias Nöfer’in (Mimar) metinleri ile zenginleştirildi. www.stoneline.com.tr

Geberit’ten Türkiye’deki
20. yılına özel kutlama
Yaklaşık 150 yıllık tecrübeyle sıhhi tesisat ve vitrifiye sektörüne değer katan Geberit, Türkiye’deki 20. yılını özel bir
gece ile kutladı. Zamanın ötesinde tasarımlarını kapsamlı
bilgi birikimiyle birleştirerek her dönem ilklere imza atma
hedefiyle faaliyet gösterdiklerini belirten Geberit Türkiye
Genel Müdürü Ufuk Algıer, tüm iş süreçlerini marka güvenilirliği üzerine kurmalarının kendileri için Türkiye’deki
20 yıllık sürecin en temel dayanaklarından biri olduğunu
söyledi. www.geberit.com.tr
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Doğadan ilham aldık
Doğanın kusursuz detaylarından ilham aldığımız
geniş renk ve desen seçenekleri sunan Vision koleksiyonumuzla
yaşam alanlarınıza hayat veriyoruz.

GÜNCEL

QUA Granite’nin yenilikçi
ürünleri UNICERA fuarında
QUA Granite, UNICERA Uluslararası Seramik Banyo
Mutfak Fuarı’nda 2500 metrekarelik alanıyla en yenilikçi
ürünlerini ziyaretçilerin ve sektör profesyonellerinin beğenisine sunacak. QUA Granite’in 3. hall 3-B01 numaralı
standında aynı zamanda 7 mm’lik devrim niteliğindeki
yeni ince formlu ürünleri de yer alacak.
Üstün desen ve renk teknolojisiyle doğanın tüm canlılığını mekanlara taşıyan Qua Granite, son tüketicinin ve
sektör profesyonellerinin değişen ihtiyaçlarına yönelik en yeni tasarımlarını 7-11 Kasım tarihleri arasında
İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek olan UNICERA
Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı’nda sergileyecek. www.qua.com.tr

Roca, dünyanın birçok yerinde
profesyonellerle diyaloğu
teşvik ediyor
Roca, mimarlık ve tasarım vizyonunu zamanın ötesine
taşıyor, farklı platformlarda sektör profesyonellerini buluşturuyor. Mimarlık ve tasarım kültürüne katkı
sağlamayı yönetim vizyonunun ayrılmaz bir parçası
olarak gören Roca, bu kapsamda; tasarım yarışmaları
ve mimarlık söyleşileri düzenliyor ve her fırsatta sektör
profesyonelleriyle bir araya geliyor. Rocagallery.com
platformuyla her ay mimarlık, tasarım,sürdürülebilirlik kentsel tasarım gibi konularda fikir önderlerinden
yazılara yer veriyor. Çevrimiçi platformda farklı konu ve
konuklara ev sahipliği yapıyor.
www.roca.com.tr
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Seçkin markalar özgün tasarımlar...

Yeniler

Doğru ısı yönetiminde
E.C.A.’dan yenilikçi çözüm:
Poly oda termostatları
İklimlendirme çözümlerine güncel teknolojiyi
entegre eden E.C.A., Poly Pure, Poly Comfort
ve Poly Touch oda termostatları ile yaşam
alanlarının ısı kontrolünü kullanıcısına bırakıyor. Bireysel ve ticari alanlarındaki doğru ısı
yönetiminde yüzde 35’e varan yüksek enerji
tasarruflu yapısıyla fark yaratan Poly serisi,
kablosuz bağlantı özelliği sayesinde de uzaktan kontrol edilebiliyor. www.eca.com.tr

Her türlü hava koşuluna karşı: Maestro
En yeni teknolojiyle üretim yapan Cubo Boya’nın su bazlı, mat görünümlü
dekoratif son kat dış cephe boyası Maestro, üstün özellikleri ile yapıların
korunmasını sağlıyor. Ultraviyole ışınlarına dayanımlı olan Maestro, binaları
her türlü hava koşuluna karşı korurken estetik görünümü ile de mükemmel
çözümler oluşturuyor. www.cubo.com.tr

Deppo Mozaik
Sarıyer Zekeiyaköy’de faaliyet gösteren Deppo
Mozaik atölyesi birbirinden şık ve fonksiyonel
sehpaları ile kendinizi “farklı” hissetmenizi
sağlıyor. Genellikle ahşap veya ferforje ayaklı,
dökme cam veya kristal cam mozaik ile çalışmalar yapan atölye, istek üzerine de üretim yapabiliyor. Esra Dündaralp, Füsun Güzelöz, Mine
Sarper ve Süheyla Cezairli tarafından kurulan
atölye, çocuk ve yetişkinler için workshoplar
yaparken, İstanbul ve ülke genelinde sergilere,
çalıştaylara katılıyor.
www.instagram.com/deppomosaic
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Uzayın Çekim Gücü: Hole
Karadeliklerin çekim gücünden esinlenerek hazırlanan
Hole, bekleme alanlarında kullanıcıları kendisine çekmek
için tasarlandı. Farklı modülleri birleştirildiğinde oluşan
orta boşluk bitki alanı ya da seperatör olarak kullanılabiliyor. Hole ürün grubunda hem puflar hem de farklı
boyutlara sahip modüller yer alıyor (Tasarım: Selami
Gündüzeri). www.zivella.com

İskandinav tarzını evinize taşıyın..
İskandinav ruhunun sadeliğini ve basitliğini evine taşımak
isteyenler, Nude koleksiyonunda yer alan beton aksesuarlı
lambaları tercih ederek ferah ve aydınlık bir yaşam alanı
yaratıyor. NUDE’un Orion ve Smooth beton tabanlı koleksiyonları, ev dekorasyonunda aydınlatmanın farkını ortaya
koyuyor. Geleneksel tasarımıyla teknolojinin uyumunu harmanlayan NUDE Smooth, tasarımlarıyla mekanlara ayrıcalıklı
bir görünüm kazandırıyor. Hem mütevazı hem de modern
olmayı başaran Orion lamba, başucu klasiğinin modern yorumunu gözler önüne seriyor. www.pasabahcemagazalari.com

Jotun 2023 Renk Koleksiyonu
“Hikayeler”i Sunuyor
İnsanın yaşam tarzını, içinde yaşadığı dünyayı ve doğayı yeniden yorumlamasıyla ortaya çıkan umut, iyimserlik ve neşe
duyguları Jotun yeni renk koleksiyonuna özel bir hikayeye
yön veriyor. Jotun, bu anlamlı değişimden aldığı ilhamla
oluşturduğu 2023 Global Renk Koleksiyonu “Hikayeler” ile
etkileyici ve umut dolu bir renk paleti sunuyor.
www.jotun.com.tr

28

w w w . f a n t a s i a s e r a m i k . c o m
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İZMİR: LİKYA YAPI
Cumhuriyet Bulvarı No: 212/A
Alsancak, İzmir
Tel: +90 232 463 99 94
Fax: +90 232 463 80 90
e-mail: info@likyayapi.com.tr

ANKARA: MOD YAPI
Hoşdere Caddesi No: 173
Çankaya, Ankara
Tel: +90 312 442 30 30
Fax: +90 312 442 27 28
e-mail: info@modyapi.com.tr

ADANA: ARCHTURA
Mağaza-Toros Caddesi No: 24/A
Seyhan, Adana
Tel: +90 322 457 98 08
Fax: +90 322 458 98 94
e-mail: info@archtura.com

GAZİANTEP: SER-PA KONSEPT
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Tel: +90 342 336 63 74 - 75
e-mail: info@serpa.com.tr
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Etiler/İstanbul
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Cubo’dan saf ama güçlü
duygular uyandıran renk:
ZAMBAK…
CUBO’nun 2022 iç cephe kartelasında yer alan Zambak
(C5007) rengi, zarafeti, saflığı ve temizliği temsil ediyor.
Tarih boyunca saraylarda, köşklerde, bahçelerde kullanılan ve
hafızalara işlenen Zambak Çiçeği’nin asaletinden esinlenerek elde edilen renk, mekanları da hafızalara işleyecek güce
sahip. www.cubo.com.tr

Doğadan Gelen Rahatlık:
Whale
Doğadan, okyanusların en büyüklerinden
balinadan ilham alınarak tasarlanan Whale,
tek kişilik koltuk ya da birden fazla kişinin
oturabileceği bir kanepe olarak hayata
geçirildi. Özgün, alışılmışın dışında, estetik
bir tasarıma sahip olan Whale aynı zamanda ergonomik de… Eşsiz formu ve kol yapısı
ile dikkat çeken Whale, yalın tasarımı ile
ofiste ev rahatlığını ya da bekleme alanlarında konforu arayanlar için ideal. (Tasarım: Selami Gündüzeri). www.zivella.com
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BerryAlloc

Chateau – Texas Light Brown

Herringbone

Ladder

Mosaic

Shipdeck

Chateau – Charme Black

Klasik parke şıklığının yeni yorumu

Laminat parke, Karo ve Plank LVT, Lamine Parke, HPF Alüminyum Kilitli Parke ve Duvar Kaplaması
alanlarında faaliyet gösteren BerryAlloc, Belçika, Fransa ve Norveç’deki fabrikalarında farklı yaşam
stillerine uygun yüksek kaliteli, dayanıklı, uygulaması kolay ve modern estetiği yüksek iç mekan zemin
çözümleri sunar.

İ

htişamlı evlerin parke zeminlerinden ilham
alan BerryAlloc’un Chateau koleksiyonu, lüksü
erişilebilir kılıyor.
BerryAlloc’un Chateau koleksiyonu, asırlık
parke zeminlerdeki ayrıntılara gösterilen özeni ve
işçiliği, günümüz laminat parkelerinin sadeliğine
taşıyor. Dört farklı uygulama alternatifi ve 15 ahşap
dekor ile güncellenen koleksiyon her zamankinden
daha fazla ifade özgürlüğü getiriyor.
Chateau koleksiyonu sunduğu balıksırtı uygulamanın
zamansız zarafetinden, daha modern deck, mozaik
veya lineer uygulamalara ek olarak farklı ahşap
dekorlarının kombinasyonu ile eşsiz mekanlar
yaratmanıza olanak sunar.
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Trendleri takip etmek veya farklı bir zemin tasarımı ile
bundan uzaklaşmak, yaratıcı Chateau koleskiyonu ile
hepsi mümkün.
BerryAlloc’un sağlam ve çizilmeye karşı dayanıklı
laminat yapısı, kolay temizlenebilmesi, sahip olduğu
ömür boyu konut kullanım garantisi, yüzer ve
yapıştırma uygulama seçenekleri ile bu koleksiyon
pratik bir aile zemininin tüm özelliklerini taşır. Yerden
ısıtmaya uygun 8 mm kalınlığa sahip plakaları
sayesinde Chateau, renovasyonlar için ideal bir çözüm
sunarken görkemli ahşap parkeyi her zamankinden
daha erişilebilir kılar.
Koleksiyonun 504 x 84 mm plank ebatları da çok çeşitli
oda ölçülerinde bile mükemmel parke görünümünü
sağlanmak üzere dikkatle düşünülmüştür.

www.berryalloc.com/tr

FİRMA I

Cubo

“Cubo ‘Sedir’ rengi ile evlerinizde’’
Cubo’nun iç cephe kartelasında yer alan ‘Sedir’ rengi Sedir Ağacı’nın gövdesindeki
tonlardan oluşuyor. Adını da Sedir Ağacı’ndan alan renk, tercih edildiği mekanlara
da o gücü etkileyici bir şekilde yansıtıyor.

D

oğada oldukça sık rastlanan renklerdir
toprak ve ağaç tonları… Cubo’nun ‘’Sedir’’
rengi de bu tonlardan…
Renk doğallığın modernlikle sentezi adeta.
Son yıllarda iç cephe duvar boyalarında gri tonlar
kadar popüler olan kahve tonlar uzmanlara göre
rahatlığı ve konforu simgeliyor.
DAYANIKLI VE UZUN ÖMÜRLÜ
Oldukça zengin ürün alternatifleri ve renk
seçenekleriyle sektörde iddiasını ortaya koyan
Cubo’nun bu anlayışla renk kartelasına dahil ettiği
‘Sedir’ rengine Sedir Ağacı’nın gövdesi ilham kaynağı
olmuş. Özellikle Akdeniz ikliminin hakim olduğu
bölgelerde sıkça rastlanan Sedir Ağacı, dayanıklı ve
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uzun ömürlü olmasıyla biliniyor. Cubo’nun bu ağaçtan
öykünerek yarattığı renk, tercih edildiğinde doğanın
güçlü izlerini duvarlara taşıyor.
“BOYACI KÜPÜ RENKLENDIRME SISTEMI”
Tamamen yerli sermaye ile boya sektörünün hızlı
yükselen değeri Cubo’nun, ‘Sedir’ rengi, Cubo’nun
tüm iç cephe boyalarında elde edebileceğiniz bir renk.
Tercih edeceğiniz iç cephe boyası ipek mat, soft mat,
mat görünümlü, su bazlı ve silinebilir özellikteki tüm
ürün gruplarında hazır olarak bulunuyor.
Cubo’nun Sedir Rengi’ni “Boyacı Küpü Renklendirme
Sistemi” ile yaratacağınız farklı renk tonlarıyla
birlikte kullanarak sınırsız mekanlar, yaratıcı duvarlar
tasarlayabilirsiniz.
www.cubo.com.tr

KIŞ TRENDLERİ I

Kelebek Mobilya

Bu kış dekorasyonda “doğallık ve
organik formlar” ön planda…
Kelebek Mobilya Tasarım Müdürü Gürkan Gülturan, bu kışın trendlerini ve tasarım
tüyolarını paylaştı.

K

Özellikle sıcaklık hissi veren toprak tonları ve yumuşak
pastel tonlar revaçta. Kelebek Nordic koleksiyonunda
yansıttığımız İskandinav tarzı, yoğun ahşabın
kullanıldığı rustik ve bohem iç mekan tasarımlarının
baş rolünde olacak.

DOĞA BAŞROLDE!
Bu kışın dekorasyon trendlerinde doğal malzemeler,
doğadan gelen renkler ve yuvarlak hatlar ön planda.

ORGANIK FORMLARIN ETKISI GÜÇLENIYOR
Mobilya tasarımlarında kalın, kütlesel ve köşeli
çizgilerden giderek uzaklaşıyoruz. Uçlara doğru incelen
kanepe kolçakları, ince metal ayaklar ve zarif detaylarla
her mekana uyum sağlayabilecek olan organik formlar,
özellikle aksesuarlarda daha fazla yer edinerek,

ışa hazırlık yaparken, mevsimin de etkisiyle
vaktimizin önemli bir kısmını geçirdiğimiz
kapalı alanlarda yenilenme ve değişim
rüzgarları da esmeye başladı. Kelebek
Mobilya Tasarım Müdürü Gürkan Gülturan ulaşılabilir
tasarım anlayışını herkesin evine taşımak için bu kışın
trendlerini anlatırken, Kelebek’in kışa nasıl hazırlandığı
hakkında da ipuçları verdi.
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Kelebek Mobilya

seramik ve cam dokulu ürünlerde hayat buluyor.
Toprak tonlarında seramik formlar hem biblolarda
hem bölgesel aydınlatma içeriğinde yer alırken,
aksesuarların genelinde çevreci yaklaşımı destekleyen
geri dönüşebilen malzeme kullanımı tercih ediliyor.

modern tasarıma sahip bir yemek masası ile vintage
bir dekorasyon parçasını kombinlemek de mümkün.
Eğer eklektik bir tarzı benimsiyorsanız, aykırı parçaları
cesurca bir araya getirmekten ve bu tarza teknoloji
odaklı detayları eklemekten de kaçınmayın.

BU KIŞIN MODASI FARKLI TARZLARIN UYUMU
Kültür harmanlarından doğan bohem, bu kış yaşam
tarzımıza dönüşüyor. İlham kaynağı dünyanın farklı
topraklarındaki dokular, renkler ve desenler olan bu
tarzın özgün havasını yansıtmak için; farklılıkları bir
araya getirmekten çekinmemek gerekiyor. Kelebek Pria
Koltuk Takımı’nın Hibrit Yay Teknolojisi rahatlığı ile
rengarenk bir pufu rahatlıkla kombinleyebilirsiniz. Aynı
şekilde dekorasyon zıtlığını ifade eden eklektik tarz da
sezonun öne çıkanlarından.
Kelebek Angelic Yemek Odası’ndan seçeceğiniz

ESKI, BU KIŞIN ‘YENI’SI OLACAK
Sürdürülebilirlik, artık hayatımızın her alanında. Son
dönemde kendin yap projeleri ve geri dönüşüm üzerine
kurulu yeni nesil ev dekorasyon trendleri sayesinde,
özellikle aksesuarlarda geri dönüşüm ön planda.
İşlevini yitirmiş eşyalar farklı amaçlar için kullanılıyor.
Plastik atıklar, kumaş atıkları ve dönüştürülebilir her
türlü malzeme vintage ve retro bir hava yaratmak için
aksesuar olarak değerlendirilip dönüştürülüyor. Kullan,
dönüştür, tekrar kullan mottosunu bu kış daha fazla
duyacağız.

www.kelebek.com

DOSYA I

Seramik - Mutfak - Banyo

MUTFAK
MOBİLYALARI

MIA by Carlo Cracco
Scavolini ve Michelin yıldızlı ünlü bir şef arasındaki iki yıllık işbirliğinden,
“harika bir mutfağın” özelliklerini evinize getiren benzersiz bir proje olan
MIA geliyor. Anahtar kelime profesyonellik. Birçok “malzeme”, yemek
pişirme oyununuzu geliştirebileceğiniz bu “lezzetli”, konforlu, özel boyutlu
mutfak alanını yaratmak için bir araya geliyor: özel bir kulp tasarımı, seçim
yapabileceğiniz yeni yüzeyler ve işlevsel ve sofistike özelleştirmeler sağlayan
çarpıcı bir raf sistemi, her birimizde saklı olan yemek pişirme arzusunu ve
sevgisini artırıyor: günlük yemeklere bile “zarif” bir dokunuş getiren teknoloji.
www.fenixdesign.com.tr
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Mutfak dekorasyon
kuralları
İçmimar Bahar Uygur Patiska, mutfak dekorasyon
kurallarına ilişkin ipuçlarını dergimiz için değerlendirdi.

M

utfaklarda verimli bir iş akışının dikkate
alınması gerektiğini, çalışma üçgenin iyi
planlanarak, çalışma üçgeni hazırlamapişirme-temizleme alanlarının, aralarında
ideal bir uzaklık ölçüsü olacak şekilde tasarlanması,
yerleştirilmesi olduğunun altını çizerek şunları
ifade etti: “Genel aydınlatmaya ek olarak görev
aydınlatmaları eklenmelidir. (Dolap üzeri spotlar,
dolap altı ledler vb.) Tek bir genel aydınlatma mutfakta
çalışma alanlarında gölgeler yaratır. Mutfak kapısı
hiçbir mutfak aletinin açılmasını engellememelidir.
Uygun yer var ise mutfaklarda kayar kapılar çok tercih
edilmektedir. Mutfak aletlerinin kendi kapakları da
açıldıklarında birbirini engellememelidir. Tezgahlarda
malzeme seçimine önem verilmelidir. Garip gelebilir
fakat kişiliğinize göre seçim yapmak dahi önemlidir.
Eğer detaycı iseniz, eşya kullanımı konusunda
dikkatliyseniz ahşap tezgah tercih edebilirken; aceleci,
unutkan, uğraşmayı sevmeyen bir yapınız var ise

BAHAR UYGUR PATISKA
İç Mimar Bahar Uygur Patiska
1988 yılında Mersin’de
doğmuştur. 2010 yılında
Karadeniz Teknik Üniversitesi
İç Mimarlık bölümünden
mezun olmuştur. Uzun yıllar
İstanbul’da çeşitli kurumsal
firmalar ve proje ofislerinde
çalıştıktan sonra Kocaeli’nde
kendi firması Roon Design’ı
kurmuştur. Roon Design
çatısı altında konut, ofis, otel
gibi birçok alanda iç mekan
tasarımı ve uygulaması
yapmaktadır.

yanmaya, limon vb. asitlere dayanıklı, mesela porselen
tezgahlar tam size göre.”

iyi olan bir mutfakta hem koku sorununu çözer hem
de duman ve buhar ile yayılan yağ ve kiri en aza
indirmiş olursunuz. Mutfak tasarımında renk, mutfağın
büyüklüğüne göre seçilmelidir. Küçük bir mutfakta
koyu renk paleti kullanmanız mutfağı daha da küçük,
kapalı hissettirecektir. Bu sebeple küçük mutfaklarda
özellikle açık renkler ve düşük kontrastlı bir renk paleti
kullanmak doğru olacaktır. Büyük ve iyi ışık alan bir
mutfakta koyu renk paletine yeşil ışık yakabilirsiniz.”
PARLAK YÜZEYLER KULLANIN!
Açık rafların günümüzde popüler hale geldiğini
hatırlatan İçmimar Uygur, “Tasarımlarda kullanmayı
çok seviyorum fakat oranı iyi ayarlanmalıdır. Komple
açık raf yaptığınız mutfak sizi düzen ve temizlik
açısından zorlayacaktır. Açık raf şık durur ancak en
sevdiğiniz bardaklar, tabaklar veya birkaç dekoratif obje
için, çok fazla yayılmadan kullanmanız yeterlidir. Küçük

odaları büyük göstermek için aynaları önerdik. Fakat
ayna kullanımı mutfaklarda pek uygun olmayacaktır.
Bunun yerine parlak yüzeyler kullanarak aynı etkiyi
sağlayabilirsiniz. Parlak paslanmaz çelik mutfak aletleri,
cam karolar, parlak dolap kaplamaları veya parlak
zeminler seçebilirsiniz” tavsiyelerinde bulundu.

KOCAELİ - 0 505 899 64 77 baharuygurpatiska@gmail.com instagram: @roon.designn

DETAYLAR ÖNEMLIDIR!
Tezgah ile üst dolap arası mesafenin 55 cm olması
gerektiğinin altını çizen Uygur, “Fakat davlumbaz
kullanımında ocak (pişirme yüzeyi) ile davlumbaz arası
mesafe en az 61 cm, en fazla 75 cm olmalıdır. Mutfakta
uygun havalandırma çok önemlidir. Bu sebeple
davlumbaz seçimine çok dikkat etmelisiniz. Davlumbazı

Ne az, ne çok; tam kararında…
Dünyanın en mutlu ülkeleri olarak bilinen İskandinavların lagom adını verdikleri ‘’ne az, ne çok’’
felsefesinden yola çıkan Kelebek Mutfak-Banyo, kararında, dengeli ve fonksiyonellikleriyle hayat
kurtarıcı bir mutfak dekorasyonu sunan Riodini modelini tasarladı… www.kelebekmutfak.com
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Doğal taşın en
güçlü tonları…
Verde Stone Gallery, yaşam alanlarınızda
kalitenin, şıklığın, ihtişamın yansımalarını yeni
teknolojiler kullanarak üreten doğal taşın en güçlü
tonlarını içeren koleksiyonları ile tasarımlarınızı
buluşturuyor.
Yurt içinde ve dünyanın birçok noktasında depo ve
showroomları ile bu deneyimi kolaylaştırıyor.
Verde Stone Gallery şıklık, zarafet ve kalite vurgusu
taşıyan özel koleksiyonları, dünya markalarının zengin
ürün yelpazesi ve profesyonel ekibi ile tasarımlarınızı
hayata geçirmenize imkan sağlıyor. Bünyesinde
bulundurduğu markalar: Caeserstone (Kuvars), Grande
Massimo (Porselen), Estestone (Porselen-Kuvars),
Paperstone Tech, Vogel (Kuvars Eviye).
Koleksiyonları ve geniş ürün yelpazesini daha detaylı
görmek için www.stonegallery.com.tr adresini ziyaret
edebilir ve info@stonegallery.com.tr mail adresi
üzerinden bilgi alabilirsiniz.

Falper Small Living
Kitchens
Falper, çağdaş yaşamın
ihtiyaçlarını karşılamak için
tamamen yeni bir konsept
olan Small Living KitchensTM’i
sunuyor. Prestijli ve küçük
ölçekli konut çözümleri için.
Tasarım, yüksek teknolojik
standartlar, malzemeler,
rafine yüzeyler ve ödün
verilmeyen kalite ile Small
Living KitchensTM. 2,5 m2’den
başlayan konfigürasyonlarla;
Adalar, Depolama Üniteleri
ve Boy Ünitelerini bir araya
getirerek inanılmaz küçük
boyutlarda eksiksiz bir lüks
mutfak deneyimi sunar.
www.semcollections.com

Dar Alanlarda Hayatı
Kolaylaştıran Mutfak: Ombre
Ölçülü, zarif ve zamansız koleksiyonları ile
mutfakları pratik bir kullanıma kavuşturan
Bodrum Mutfak Mobilya, özellikle evde vakit
geçirmeyi sevenlere, maksimum kullanım
alanı kazandıran Ombre modelini sunuyor.
Ergonomik tasarımı sayesinde mutfaklara
fonksiyonel çözümler getiren Ombre; tezgah
derinliği, boyut kazandıran rafları, kanatlı
kapakları ve tezgah altı kiler sistemi ile
geniş alan ihtiyacınıza cevap veriyor. www.
bodrummutfak.com.tr
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Temel ve sosyal
gereksinimlerin
mekanları…
Mutfaklar

M

utfakların mekan tasarımındaki yeri
üzerine neler söylersiniz?
Hazırlama ve pişirme alanları, çok
eski dönemlerden günümüze kadar
şekillenerek, insanların temel ve sosyal gereksinimlerini
karşıladıkları mekanlar olmuştur. Zamanla değişerek

İlkonda Tasarım Mimarlık’tan mimar Dilek Akçay,
insanların temel ve sosyal gereksinimlerini
karşıladıkları mekanlar olarak tanımladığı mutfakların
ihtiyaçlara cevap vermesi gereken bir bütünsel tasarım
alanı olarak ortaya koyuyor ve mutfaklarda kullanılan
ürünlerin de mekanla bütünlük sağlayan, dayanıklı,
fonksiyonel ve mekanın işlevselliğini desteklemesi
gerektiğine vurgu yapıyor.

günümüzdeki mutfak şeklini almıştır. Dönemin
ihtiyaçlarına göre de değişimini devam ettirmektedir.
Mutfaklar fonksiyon şemalarının merkezidir. Diğer
bölümlerin konumlandırılmasını da etkilemektedir.
Bu tür mekan uygulamalarındaki temel tasarım
yaklaşım ve hassasiyetlerinizi özetler misiniz..?
Mutfaklar tasarlanırken en temel tasarım kriteri
fonksiyonellik ve ulaşılabilirliktir. İhtiyaca cevap
verebilmesi, uzun ömürlülük, hijyen ve sağlık açısından
sorunsuz kullanım gibi kriterlerin yanında; rahatça
çalışılabilecek, keyifle toplanılabilecek ferah ve görsel
zenginliği olan mekanlar oluşturmak tasarımda bir
bütün olarak ele alınmalıdır.
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Mutfak tasarımlarına yönelik ürün tercihinizde
belirleyici olan nedir? Bu seçimi yaparken en çok
neye dikkat edersiniz?
Öncelikle mutfaklar yoğun kullanılan, hijyenin önemli
olduğu mekanlardır. Dayanıklılık ve pratik kullanım,
ergonomi, istenilen veya mekana uygun olabilecek tarz
ve tabii ki kullanıcının mekana ayırabildiği bütçe, bizim
ürün tercihimizi etkilemektedir. İhtiyaca ve hedefe
cevap verebilir nitelikte olması en temel noktadır.
Mutfaklarda tercih ettiğiniz mobilyalar,
ankastreler vs. ürünlerin mekanlara yönelik temel
rolü sizce ne olmalı? Mekana neler katmalı?
Mekanla kuracağı ilişki nasıl olmalı? Sizler bu
tür ürünleri mekanlarda kullanırken neleri
hedeflersiniz?
Bu ürünler, mekanın tamamlanmasında önemli
etkisi olan, mekanla bütünlük sağlayan, dayanıklı,
fonksiyonel ve geniş yelpazeye sahip ürünlerdir.
Mekanın işlevselliğini destekler nitelikte olmalı,
mekana zenginlik katmalıdır. Uzun ömürlü ve
kullanımı kolay ürünler olması, kullanım sonrası
bakımının pratikliği konularında da doğru ürün olması
gerekmektedir.

Mutfak alanları için markaların sunduğu ürünlere
yönelik yaklaşımınız nasıl? Ortaya konan ürünler
beklentilerinizi karşılıyor mu? Eksik bulduğunuz
yönleri var mıdır?
Markaların sunduğu ürünler, günümüz teknolojisiyle de
birleşince, kullanıcıların ihtiyacına cevap verebilecek,
geniş bir yelpazeyle karşımıza çıkıyor aslında. Ancak
maalesef, belirttiğim niteliklere sahip ürünler maliyet
açısından herkese ulaşılabilirlik noktasında yetersiz
kalıyor. Bu da, düşük bütçelere sahip olup mutfağında
konfor yakalamak isteyen kullanıcıyı kısıtlayarak
daha sınırlı özellikteki ürünlere yönlendiriyor.
Markalar bu konuda çalışmalarını yaparken günümüz
ekonomik koşullarında alternatif ürünler geliştirmeli
diye düşünüyorum. Ayrıca çevreye duyarlılık ve
sürdürülebilirlik konularını da dikkate almalılar.

İLKONDA TASARIM MIMARLIK
Eryaman Mah. 296. Sokak Radalife A Blok 4A/A
Etimesgut/ANKARA • 0530 344 65 20 - 0506 432 08 49
www.ilkonda.com • iletisim@ilkonda.com
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Acarkent
Villa’da daha
aydınlık
mutfaklar…
Acarkent Villa mutfak projemizin tasarım ve
uygulamasını 2020 yılında gerçekleştirdik.
Tasarımda açık renk lake dolaplar ile doğal
ahşabı bir arada kullandık. Zeminde açık
renk mermer kullanarak ferah ve aydınlık
bir mekân elde etmeyi amaçladık. Aynı
zamanda aydınlatmada kullandığımız
kanal içerisi spot tasarımı ile modern bir
görünüm sağlarken, ferahlık ve derinlik
hissi de kazandırmış olduk.

Mutfak Dolapları: Binova
Mutfak Tezgahı: Belenco Alinda 9113
Sarkıt Aydınlatma: Disel / Foscarini
Eviye: Franke
Batarya: Franke
Buzdolabı: Teka
Buzdolabı /fırın/ kiler boy dolap ünitesi : Gövde MDFlam Kapaklar ahşap kaplama ve cam
Boy dolap: Gövde MDFlam - Kapaklar lazer kesim akrilik
Masa Tablası: Lazer kesim akrilik
Davlumbaz: Elica Davlumbaz

Udesign Mimarlık
Merkezi İstanbul’da bulunan Udesign, 10 yılı aşkın
bir süredir mimari ve mekân tasarımı konularında,
projenin her aşamasında müşterilerinin taleplerine
cevap verecek bilgi birikimine ve deneyime sahip.
Mimarlık ofisi, Mimari Tasarım, Proje ve Uygulama
Hizmetleri, Mekan Tasarımı, Proje ve Uygulama
Hizmetleri, Mimari ve mekanlara yönelik danışmanlık
hizmetleri, Anahtar Teslim Projeler, Proje Yönetimi
ve Yönetim Danışmanlığı, Uygulama Kontrolörlüğü
ve Uygulama Yönetimi, Mekanik, Elektrik, İnşaat
Mühendisliği ve Peyzaj gibi farklı disiplinler arası projeuygulama koordinasyonunun sağlanması gibi çözümler
sunuyor. Udesign, kağıt üzerinde müşterilerine
sunduğu tasarımları, farklı beklentileri karşılayacak
kalitede; uygulama aşamasında ise hayallerin gerçeğe
dönüşebildiğini gösterecek nitelikte olmasını amaçlıyor.

Umut Uzuner
PROJE KÜNYESİ

Proje Adı: Acarkent Villa
Proje Yeri: İstanbul
Proje Tasarım Ofisi: Udesign Mimarlık
Tasarım Ekibi: Umut Uzuner,
Yağmur Köylü, Vildan Uraz
Mimari Proje Ekibi: Vildan Uraz, Türker
Beyazoğlu
Uygulama Projesi: Udesign Mimarlık
Fotoğraf: Fevzi Ondu
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1978 İstanbul doğumlu olan Umut Uzuner, 1999
senesinde İTÜ Mimarlık bölümünden mezun oldu. 2002
yılında kurduğu Udesign firmasında, bugün 25 kişilik
ekibiyle çalışmalarına devam etmektedir.

Balmumcu Mah. Karahasan Sk. Ar Apt. A Blok No:1/2
34349 Beşiktaş / İstanbul
Tel: 0 212 356 17 56 - 0 212 347 17 29
www.udesign.com.tr info@udesign.com.tr
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Mutfak Tezgah: Coante
Mutfak Armatür: Artema
Mutfak Yer Seramik: Çanakkale Seramik
Mutfak Eviye: Bocchi
Aydınlatma: Luster Avize
Mobilya: Han İçmimarlık tasarımı Altıntaş Mobilya üretim
Mutfak Cihazlar: Bosch
Banyo Seramikler: Kale Seramik
Banyo Armatür: Artema
Banyo Çanak Lavabo:Vitra
Mobilya: Han İçmimarlık tasarımı Altıntaş Mobilya üretim
Aydınlatma: Luster Avize

Sahil evinde
mutfak
ve banyo
yaklaşımları
Han Mimarlık’ın iki katlı sahil evi villa
projesinde ortaya koyduğu mutfak ve banyo
planlarında fonksiyonellik öne çıkıyor.
Proje aşamasından tasarımını üstlendiğimiz 2 katlı sahil evi villa
projesinde 4 kişilik bir ailenin ihtiyaçlarına göre proje şekillendi.
Projeye başından dahil olduğumuz için mutfak ve banyo planlarında
evin diğer alanlarında olduğu gibi fonksiyonellik açısından aile için en
uygun tasarımları yaptık.
Mutfak tasarımında bizden istenen mutfakta yemek yapılırken ailenin
diğer üyeleri için de bir köşe oluşturulup bu köşede hep birlikte daha
keyifli vakit geçirmek istedikleriydi. Bu nedenle keyifli bir oturma
grubu bölümü tasarladık. Tabak ve fincanların sergilenmesi için aynı
alana dahil camlı bir dolap tasarladık.
Mutfağın içerisinde ayrı bir kiler alanı oluşturulması talebinden dolayı
kiler alanı oluşturduk. Burada ekstra depolama alanı kazandık.
Banyolarda ortak bir dil olmasını istedik. Bu nedenle banyo
mobilyalarını tek bir örnek mobilya olarak tasarladık. Farklılık
yaratmak için misafir banyoda Kale Miniatile Seramik Koleksiyonu
- Moonlight ürününü kullandık. Müşterimiz balıksırtı döşeme
tekniğini beğendiği için ortak banyoda da aynı serinin açık mavi
tonunu kullandık. Ebeveyn banyoda ise müşterimizin özel isteği
doğrultusunda duş alanında kurna bölümü oluşturduk. Burada modern
ve otantik bir konsept yakalamak istedik. Bu nedenle dekor olarak Kale
Feza Seramiği kullandık.
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Emine Seyhan-Hakan Seyhan
İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
İç Mimarlık Bölümü’nden Emine Seyhan 2017, Hakan
Seyhan 2014 yılında mezun oldu. Ardından farklı
içmimarlık ofislerinde deneyim kazanarak, 2020 yılında
İzmir’de Han İçmimarlık firmasını kurdular. Konut,
klinik, restoran gibi çeşitli iç mekanları tasarlamaya
devam ediyorlar. ‘Her projede hedefimiz kullanıcılara
uygun, fonksiyonel tasarımlar yapıp; zamansız
mekanlar oluşturmak. Bunun yanı sıra kaliteli işçilik
ve uygulamalarda kusursuzluk projelerimizde en önem
verdiğimiz unsurlardandır.’

Kazım Dirik Mah.206 Sokak No:8 Kat:1 Daire:4 Side Apt.
Bornova-İzmir 05379381993
info@hanicmimarlik.net
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Mutfak: Vanucci
Evye: Blanco
Mutfak Bataryaları: Grohe
Mutfak tezgahı: Akrilik tezgah
Mutfak Tabanı: Mermer
Seramik: Valentino
Banyo dolabı: Armadiart
Klozet: Duravit
Banyo bataryaları: Grohe
Banyo Kabini: Hüppe

Country tarzı
banyo ve
mutfaklar…

Mimar Zeynep Ersayın
TOBB mimarlık bölümü mezunu. Eğitimin ardından
dil eğitimi ve iş tecrübesi için San Francisco’ya taşındı.
Burada dil eğitiminden sonra mimarlık firmasında
çalışma imkanı buldu. Daha sonra Türkiye’ye dönüp
ortağıyla birlikte Zera Mimarlık Mühendislik firmasını
kurdu. Mimarlık ofisi bugüne kadar 60’tan fazla
mimari ve iç mimari proje ve danışmanlık hizmeti
gerçekleştirdi.

Zera Mimarlık’ın gerçekleştirdiği banyo ve
mutfak tasarımı, tüm projeye bütünsel bir
hava katarken, ‘country’ tarzı, evin bütününe
yansıyan bir tasarım yaklaşımı ortaya
koyuyor.

Evin genelinde çıtaların hakim olduğu ‘country’ tarzını hem mutfakta
hem de diğer mahallerde etkisini görebiliriz. Mutfak projesini kısaca
anlatmak gerekirse vanucci mutfak ile çalıştık. Evye olarak Blanco
evye, batarya olarak Grohe arıtmalı batarya sistemini kullandık.
Mutfak tezgahında akrilik tezgah tercih etmekle birlikte daha
pürüzsüz bir görünüm sağladık. Mutfak tabanında ise mermer tercih
ettik.
Evin en güzel mahallerinden biri ebeveyn banyosu… Çünkü banyonun
manzarası direkt denize bakıyor ve bu görüntüyü boğacak bir banyo
yapmak istemedik. Bundan dolayı evin banyosunda beyazın hakim
olmasını istedik ve bununla birlikte banyo dolabı , vitrifiyeler ve
seramikte beyazın tonları ile sade bir görünüm yakalamak istedik.
Banyoda Valentino seramik ile birlikte Armadiart firmasına ait banyo
dolap modülünü kullandık. Klozet olarak Duravit firmasını tercih ettik.
Banyo bataryalarında mutfaktaki gibi Grohe firmasını kullandık. Kabin
olarak da Hüppe’yi tercih ettik.
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Zera Mimarlık Mühendislik
Hançerli Mah. Atatürk Bul. No:86/1 İlkadım –Samsun
0362 447 33 33 • 0544 243 45 45
www.zeramimarlik.com • instagram.com/zeramimarlik
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Zemin Seramikleri: Seranit 60x60 cotto fon ve 60x60 cotto
multicolor
Mutfak ve Kapı İmalatı: As tasarım özel imalatı
Tezgah: Belenco Boletus / Gazimer Mermer
Beyaz Eşyalar: Siemens / Yılmazer Ticaret
Evye: Bocchi / Özdede İnşaat
Bataryalar: Franke/ Özdede İnşaat
Sandalyeler: Sandalyeci
Perdeler: İpeksi Perde
Doğramalar: Linea Rossa / Esal Alüminyum
Aydınlatma Armatürleri: Lümen Aydınlatma

Kullanıcı
zevklerine
uygun mutfak

Can Çuhadar
2010 yılında Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetin
ardından ailesinin 37 sene önce kurduğu As Tasarım –
Mimarlık firmasında çalışmaya başladı. Ağırlıklı olarak
konutların ve işyerlerinin mimari - içmimari proje
konsept tasarımını ve uygulamalarını gerçekleştiren
Çuhadar, As Tasarım - Mimarlık bünyesinde bulunan
mobilya imalatı ile müşterilerine destek sunuyor.

As Tasarım – Mimarlık’ın Çeşme’de
gerçekleştirdiği mutfak tasarımı,
kullanıcının ihtiyaçlarını ve zevkini dikkate
alan geniş bir kullanımı alanı sunuyor.

Müşterimizin Çeşme Reisdere’de bulunan, Güney Fransa ve Ege
mimarisinden çizgiler taşıyan Jardin Eden Sitesi’ndeki evinin
mutfağında kendi ihtiyaçlarına ve zevkine yönelik bir tasarım
gerçekleştirdik. Mevcut mutfağın depolama hacmi ve tezgah alanı
misafir ağırlamayı seven, geniş bir ailenin ihtiyaçlarına cevap
veremiyordu.
Bu yüzden yaptığımız tasarımda depolama hacmini ön planda
tuttuk. Kış bahçesine açılan doğramanın yanlarında bulunan boy
dolaplarında, 2 adet ankastre buzdolabı, 1 adet dondurucu ve 3 adet
kiler dolapları bulunmakta. Bunların yanında ortada bulunan çift
taraftan kullanabilen adamızdaki depolama alanları da mutfağın
büyük yükünü almış durumda. Ada tezgah belli bir kısımda masa
yüksekliğine inerek, hazırlık tezgahı ve yemek masası olarak
kullanılabiliyor.
L şeklindeki tezgahımızda bulunan seramik eviye yıkama fonksiyonu
için kullanırken, adada bulunan ikinci eviyemiz aynı anda yeni bir
hazırlık yapabilmesine olanak sağlıyor.
Tavanda bulunan ahşap kirişlerimiz, evin mimari havası ile uyum
sağlarken, aynı zamanda ada aspiratörümüzün baca bağlantısının
gizlemesini sağlıyor.
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As Tasarım - Mimarlık
Kültür Mahallesi Şair Eşref Bulvarı No:37/A
Konak /İZMİR 0232 422 32 76
www.asart.com.tr • info@asart.com.tr
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Restoran tadında pizza pişiren
Silverline S5 fırın

Zaman ve Mekândan Tasarruf Sağlayan Mutfak Modeli
Duygulara hitap eden mekânlar tasarlayan Bodrum Mutfak Mobilya, kişiye özel birbirinden farklı mutfak modelleriyle
karşımıza çıkıyor. Hareket alanı kendi ekseninde seyreden, kullanımı kolay ve kapasitesi yüksek Minty Mutfak, mavi
ve krem renklerinin kusursuz uyumu ile yaşam alanlarına yeni bir soluk kazandırıyor. Geniş panosu ve tezgahıyla
kullanıcıların hem zamandan hem de mekândan tasarruf etmesini sağlayan Minty, fonksiyonel çözümleri ile konforlu
yeni nesil tasarımlı bir mutfak hayatı sunuyor. www.bodrummutfak.com.tr

Silverline, S5 fırın ile mutfaklarda lezzet şöleni yaşatıyor.
Pizza Chef özelliği sayesinde dışı çıtır çıtır içi yumuşacık
pizzayı 5 dakikada pişirme imkanı sunan S5 fırın, pişirme
fonksiyonları, kolay temizlenebilmesi, güvenli kullanımı,
şık görüntüsü ve çevreci özellikleriyle bir fırından çok
daha fazlasını sunuyor. www.silverline.com

ANKASTRELER
Blanco Atık Sistemleri
Mutfaklara sağlıklı ve pratik çözüm
getiren tasarım.
BLANCO FLEXON II XL 60/3

Günsan Elektrik Eqona ile rahatlık ve tasarımı buluşturuyor
Hayal ettiklerinizi ihtiyacınız doğrultusunda özgün ve özel tasarımlarıyla yaşanabilir hale getiren Günsan
Elektrik, mutfakta hem rahatlık hem de tasarımı öne çıkarıyor. Eqona Pratik serisindeki Telefon Tutucu,
Anahtarlık, Notluk ve Saat ve Dereceli Anahtar ile değerli anlarınıza ortak oluyor. www.gunsanelectric.com
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60 cm kabin ölçüsü ile tüm standart
dolaplara uyumludur. Tek çekmeceli
dolap ile kullanılabilir. Çeşitli
fonksiyonları ile farklı atıkları
ayırma ve depolama seçeneği sunar.
www.blanco.com
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Villeroy & Boch’tan eklektik bir banyo koleksiyonu
Banyoların kullanıcıların farklılığını yansıttığına ve herkes için ideal banyo
ürünleri bulunduğuna inanan Villeroy & Boch, bu iddiasını Loop & Friends
serisiyle sürdürüyor. Mükemmel formlar ortaya koyan seriyle, banyo mekanının
küçük ya da büyük olmasına, yuvarlak ya da köşeli tasarımlar tercih edilmesine
bakılmaksızın, farklı ihtiyaç ve zevklere karşılık gelen banyo mekanları
yaratılabiliyor. www.villeroyboch-tr.com
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BANYO
MOBİLYALARI
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Tasarımın yeni dünyasında Geberit’in şifresi
“Design Meets Function”
Orka Banyo, Lusso’da minimalist tasarımı yansıtıyor
Özgün tasarım çizgisini teknolojiyle buluşturarak yeni nesil banyo trendlerine yön veren Türk markası Orka Banyo, yeni
tasarımı Lusso ile banyo keyfini taçlandırıyor.

Geberit, tasarıma olan tutkusunu ürünlerine işleyerek yaşam alanlarına ilham veriyor. “Design
Meets Function” (Tasarım Fonksiyonla Buluşuyor) mottosuna sahip Geberit, tasarım anlayışını
“hijyen”, “kullanım kolaylığı”, “konfor”, “alan optimizasyonu”, tasarım” ve “erişilebilirlik”ten
oluşan altı maddeyle şekillendiriyor. www.geberit.com.tr

ZEVKLI BIR TERCIHIN BANYOYA YANSIMASI
Orka Tasarım Ekibi’nin modüler yapıya ve dikkat çekici renklere sahip eseri Lusso, minimal banyoların baş
köşesine kurulacak. Estetik ve inovasyonu bir araya getiren Lusso, çekmece içlerinde ve boy dolabında yer alan
sensörlü ledleri ile dikkat çekiyor. Çekmece açıldığında devreye giren led lambalar ihtiyaç dışı enerji tüketimini
engelliyor. Metal çerçeveli aynası ise banyoya göz alıcı bir şıklık katıyor. Lusso’nun gövde ve ön yüzeylerinde
kullanılan renk stabilitesine sahip İtalyan boyası pürüzsüz bir dokunuş sağlıyor. www.orkabanyo.com/tr

Yaşam alanlarında
güvenli hijyen
VitrA’nın geliştirdiği akıllı yüzey
teknolojisi V-Agent, içerdiği aktif
maddeler sayesinde hücre yapısını
bozarak karo yüzeyinde bulunan
korona virüs ve bakterilerin etkisini
azaltıyor. Üretim aşamasında
uygulanan özel yüzey teknolojisi,
yer ve duvar karolarında virüs ve
bakterilerin etkisini yüzde 99,99
oranında düşürüyor.
www.vitra.com.tr

62

Gordion ile Karakteristik Banyo Mümkün
Her geçen an değişen trendlere yenilikçi tasarımlarıyla yanıt veren
Creavit; banyo mobilyası koleksiyonun yeni üyesi Gordion ile koyu
renklerin büyüsünü buluşturduğu banyoları karakteristik yaşam
alanlarına dönüştürüyor. www.creavit.com.tr
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Özgün tasarım çizgisine sahip
Fineceramic teknolojisiyle üretilen Roca Beyond lavabolar, yenilikçi
malzemesi sayesinde şimdiye kadar tasarlanmamış özgün ve sofistike
şekilleri banyolarla buluşturuyor.
HIJYENIK VE KULLANIŞLI
Beyond klozetler, hijyen ve kullanım performansını en üst düzeyde sunan
kanalsız teknolojisi ile üretiliyor. Yerden ve asma klozet seçenekleri ile
hem küçük hem büyük banyo alanlarına entegre edilebilen tasarımlar
kullanışlılığı ile de ön plana çıkıyor.
ÜST DÜZEY KONFOR IÇIN TASARLANDI
Surfex malzemesi ile üretilen Beyond küvetler, mineral içeren yapısı ve
parlatılmış yüzeyi ile banyoların ıslak alanlarında kullanım için ideal
kaymaz bir zemin yaratıyor. Su sıcaklığını uzun süre koruyan, kimyasal
maddelere ve UV ışığına karşı yüksek direnç sağlayan yenilikçi teknoloji
Surfex, aynı zamanda organik malzemelerden üretiliyor.
HER BANYOYA UYGUN KULLANIŞLI SAKLAMA ALANLARI
Beyond koleksiyonunun tüm parçalarıyla uyum yakalayan Beyond
banyo mobilyaları ise geniş depolama alanlarıyla dikkat çekiyor.
Gömme lavabolara entegre edilebilen seçenekleriyle yerden kazandıran
tasarımlar, aynalı ünitelerle tamamlanarak farklı kombinasyonlara da
imkan tanıyor. www.roca.com.tr

64

VITRIFIYELER
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Herkes için banyo…
1950’den günümüze “il bagno per tutti
(Herkes için Banyo)” mottosuyla üretim yapan
çağdaş banyonun öncüsü İtalyan kökenli
Bocchi, konforlu ve estetik banyo ürünlerinin
önemli bir ihtiyaç olduğunun bilinciyle,
yaşlılar için özel bir koleksiyon üretti. Care &
Comfort adını taşıyan koleksiyon uluslararası
standartlara uygun, fonksiyonel ve ergonomik
ürünleriyle banyolarda konfor ve estetiği
herkes için erişilebilir kılıyor.
Bocchi, Herkes için Banyo mottosuyla
ürünlerinin tasarımı kadar her zevke hitap
eden renklerinin de altını çiziyor. Son
trendlerden ilham alan renkleriyle banyolarda
tekdüzeliğe meydan okuyor. Farklı renklerde
üretim yapan marka Care & Comfort
koleksiyonunda beyazın dışında siyah, mat
kaşmir, mandalina sarısı ve turuncu renk
seçeneklerini kullanıcılara sunuyor.

E.C.A. SEREL’den Şık ve Kullanışlı ‘Helios’ Serisi
Uzun süre kullanılmaları sebebiyle kullanıcılar lavabo ve klozet tercihlerini yaparken
oldukça titiz davranıyor. ‘Helios’ başlığı altında ürettiği lavabo ve klozet seçenekleriyle ürün
arayış sürecinde titizlenen ve kafası karışık olan kullanıcılara birbirinden şık ve kaliteli
ürünler sunuyor. www.eca.com.tr

www.bocchibagno.com

Banyolarda akıllı
klozet dönemi

Kale Banyo’dan üstün tasarruf
ve hijyen sunan klozet
Banyoda akıllı ve bütünsel çözümler üreten Kale
Banyo, tasarruf ve hijyeni bir arada sunduğu
yeni ürünü Spirit SmartYıkama Asma Klozet ve
Klozet Kapağını tanıttı. Klasik klozetlere göre
daha geniş ebatlarla tasarlanan yuvarlak hatlı
Spirit SmartYıkama Asma Klozet; 2,5/4 litre su
harcayan tasarruflu yıkama seçeneği ve kanalsız
yapısıyla üstün tasarruf ve konfor sağlıyor.
www.kale.com.tr
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Villeroy & Boch’un
geliştirdiği ViClean-I 100,
elektronik klozetler için yeni
bir tasarım standardı ortaya
koyuyor. Akıllı teknolojileri ve
dijital dönüşümü klozetlere
taşıyan ürün, yeni modeliyle
hijyen, konfor ve tasarrufu
bir arada sunuyor. Yeni
HarmonicWave duş jeti
sayesinde hoş ve canlandırıcı
bir temizlik vaat eden
ViClean-I 100, yanal dalga
hareketiyle hafifçe ileri ve
geri hareket ederek özel
bölgelere ulaşıyor.
www.villeroyboch-tr.com
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Mekanların
kimliğine referans…
Vitrifiyeler ve
Bataryalar

V

itrifiyeler ve bataryaların mekan
tasarımındaki yeri üzerine neler
söylersiniz?
Her mekan tasarımında olduğu gibi banyo ve
tuvalet alanlarında da mekanda kullanılacak tüm ürünler
ve malzemeler bir bütün olarak ele alınmalıdır. Bu
bağlamda banyo tasarımı dediğimizde tercih edeceğimiz
vitrifiye ve bataryalar mekanda seramikten sonra en
çok göze çarpan diğer ürünler olmaktadır. Banyonun
tasarımıyla bütünleşen vitrifiye ürünleri seçmek, ana

Vitrifiye ve batarya ürün gruplarının ıslak hacimlerde
mekanın karakteristik özelliklerini ve biçimini ortaya
koyduğuna vurgu yapan S. Tuğçe Önder Gökçöl, bu
alanlarda yapılacak malzeme seçiminin mekanın
kimliğini belirginleşmesindeki en önemli etken
olduğunu söylüyor.

konsept ile uyumlu batarya ve aksesuarlar kullanmak
ıslak zeminli mekanların kimliğinin belirginleşmesinde
en önemli etken olmaktadır.
Bu tür ürün tercihinizde belirleyici olan nedir? Bu
seçimi yaparken en çok neye dikkat edersiniz?
Islak hacimlerde öncelikle mekanın yapısal olarak
hacmine ve işlevselliğine göre ürün seçimine dikkat
ediyoruz. Vitrifiye seçimlerine bağlı olarak armatür
seçimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Örneğin çanak lavabo
kullanılarak bir mobilya tasarımı gerçekleştirdiysek
buna uygun yükseklikte veya duvardan ankastre bir
model tercih ediyoruz. Vitrifiye seçimlerinde özellikle
küçük alanlarda hareketi kısıtlamayacak yuvarlak hatlı
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modeller kullanarak buna bağlı tasarımlar yapmaya özen
gösteriyoruz. Kullanıcının mekan içerisinde görmek
istediği tasarım konsepti üzerinden bir yol çiziyoruz.
Bu konsept modern, lüks ve bohem vb. havada ise
seçimlerimizde de renk ve doku olarak aynı noktada
ilerlemeye çalışıyoruz.
Bu ürünlerin mekanlara yönelik temel rolü sizce ne
olmalı? Mekana neler katmalı? Mekanla kuracağı
ilişki nasıl olmalı? Sizler bu tür ürünleri mekanlarda
kullanırken neleri hedeflersiniz?
Vitrifiye ve batarya ürün grupları ıslak hacimlerde
mekanın karakteristik özelliklerini ve biçimini
vurgulayarak daha belirgin bir hale getirmektedir. Seçilen
ürün gruplarının yüzey bitişleri ile renk paletinin hangi
oranda kullanıldığı mekan içerisindeki tasarımda hangi
konseptin baskın olduğunu kullanıcıya yansıtmaktadır.
Bir ıslak hacim tasarımının uzun süre kullanılacağı
düşünüldüğünde, söz konusu tasarımın yalnızca
bugüne değil, yarına da hitap etmesi gerektiği göz
önünde bulundurulmalıdır. Bu anlamda tasarladığımız
mekanların ruhunu ürün tercihlerimizle en iyi şekilde

yansıtmayı ve bu deneyimi kullanıcılara da yaşatmayı
öncelik görüyoruz.
Markaların sunduğu ürünlere yönelik yaklaşımınız
nasıl? Ortaya konan ürünler beklentilerinizi
karşılıyor mu? Eksik bulduğunuz yönleri var mıdır?
Vitrifiye ve batarya ürünlerinde son dönemlerde
sıklıkla renkli modellerin kullanıldığını görüyoruz.
Renk farklılıklarının yanı sıra formlarda ve malzeme
seçimlerinde de devamlı bir yenilenme ve gelişim ile
karşılaşıyoruz. Her isteğe yönelik ürün çeşitliliği özellikle
ithal ürünlerde sıkça bulabilmek ile birlikte yerli pazarda
bu çeşitlilik bazı noktalarda azalabiliyor. Buna yönelik
ar-ge araştırmalarını ve ürün yelpaze genişliğini özellikle
Türk firmalarından da görmeyi isteriz.

S. TUĞÇE ÖNDER GÖKÇÖL
Bahçelievler Mahallesi, Anadolu Caddesi, No:323 K:6 D:30
Anadolu 323 Binası Karşıyaka / İzmir
info@tugceonder.com 0 545 305 81 92 www.tugceonder.com
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Modus E
Günümüzde, birçok hastalığa sebep olan
virüs ve mikropların yüzde 80 oranında
kirli eller sayesinde bulaştığı bir gerçek
olarak kabul ediliyor. Temassız bataryalar,
üzerindeki sensör sayesinde el değmeden
çalıştığı için bulaşma riskini ortadan
kaldırıyor. Üstün Alman kalitesi ve
yenilikçi teknolojilerle üretilen Schell
batarya serilerinden Modus E fotoselli
bataryalar, temassız su akışı sayesinde,
genel sağlık kuralları için gereksinimlere
optimum düzeyde uyumlu hijyenik çözüm
sunuyor. www.schell.eu

A Lupi – Albume
Hafiflik ve sağlamlık, titizlik ve ifade, malzeme
ve renk. Zıtlıkların şiiri, geometrik şekillerin
üst üste binmesinden doğan denge, parçalar
arasında mükemmel ve orantılı bir ilişki. Antonio
Lupi ‘’Albume’’, gücü ifade eden sağlam bir taban
ile baş karakter rolünü suya bırakan şeffaf ve
renkli, Carlo Colombo tarafından tasarlanan
bağımsız bir lavabodur.
www.semcollections.com

Benzersiz tasarımıyla Türkiye’de tek:
In Wash In-Tank
Tasarımı günümüzün ihtiyaçlarına göre yeniden yorumlayan
Roca, banyo alanlarını verimli kullanmak için akıllı klozete
benzersiz bir özellik ekliyor. Roca’nın özgün ürünlerinden biri
olarak geliştirilen In Wash In-Tank akıllı klozet, benzersiz bir
tasarımla gömme rezervuarı klozetin gövdesine yerleştiriyor.
Böylece banyolarda ağır tadilat yapılamayacak projeler için
çözüm sunuyor. www.roca.com.tr

BATARYALAR
Sestriere serisi

Hera Serisi, minimalist şıklığıyla
banyoların aurasını değiştiriyor
Üstün kullanıcı deneyimini seramik sağlık gereçleri
pazarına kazandırdığı yenilikçi teknolojilerle geliştiren
Serel, Hera Serisi’nin zarafetini banyoların ferah
atmosferine taşıyor. Minimalist ve şık duruşuyla
göze çarpan serideki lavabolar, “Hygiene Plus” yüzey
teknolojisiyle kullanıcısını düşünürken estetik ve
ergonomik bir kullanım sunuyor.
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Sestriere batarya koleksiyonu ile banyonuzu
taçlandırın, gösterişli taşlardan oluşan özel
kulplarıyla, estetik tercihlerinize göre çeşitli
taş ve yüzey seçenekleriyle ultra sofistike bir
görünüm yaratmak icin mükemmel bir seçim.

www.fenixdesign.com.tr
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Artema’dan
zahmetsiz ve
konforlu duş keyfi
Hayatı kolaylaştıran çözümler
geliştiren Artema, sıva altı
çözümü V-Box’ın AquaControl
özellikli ankastre banyo ve duş
bataryalarıyla uyumlu yapısı
sayesinde, banyo keyfine konfor
katıyor. Banyo bataryasının ve
el duşunun üstündeki butonlar,
suyun açılıp kapanmasından
akış tipinin değiştirilmesine
kadar, her şeyin tek bir hareketle
yapılmasına olanak tanıyor.
www.artema.com.tr

Samuel Heath –
Mat Altın
İngiltere’den ithal, Samuel
Heath marka mat altın
renkte, lavabo ve duş
bataryaları Çakmak Yapı’da.
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Luna Serisi ile mekanlar zarafetle tamamlanıyor

Samuel Heath –
Paslanmaz Çelik Siyah
Endüstriyel tasarıma sahip Landmark
serisi ile , İngiltere’den ithal, Samuel
Heath marka lavabo ve duş bataryaları
Çakmak Yapı’da.

Grohe hibrit batarya su
tüketimini azaltıyor
Grohe Eurosmart hibrit batarya ile
kullanımınız kişisel tercihinize bağlı. Model,
manüel bataryanın faydalarını temassız
bataryanın avantajlarıyla buluşturuyor.
Temassız seçenek soğuk suyu çalıştırıyor,
böylece ihtiyaç olmadığında gereksiz sıcak
su tüketimini ortadan kaldırıyor. Manuel
seçimde ise hem sıcak hem de soğuk su
kullanılabiliyor. www.grohe.com

Yenilikçi ürün gruplarıyla mekanlarda yaratıcı bir atmosfere imza atan E.C.A., Luna
Serisi’nin klasik ve çağdaş tasarıma sahip armatürleriyle farklı tarzlara hitap ediyor.
Yalın duruşu sayesinde bulunduğu ortama ferahlık katan E.C.A. Luna Serinin geniş
ürün çeşitliliği ise estetik formlarıyla kullanıldığı alanlara uyum sağlıyor.
Serinin E.C.A. teknolojisiyle geliştirilen Hygiene Plus ve Touch özellikli “Luna
Dokunmatik Eviye Bataryası” da yaşam alanlarındaki hijyene dikkat eden
kullanıcısına fazlasını sunuyor. www.eca.com.tr

Kale Banyo, Karina Serisi ile klasik görünümü
modern çizgilerle yorumluyor
Kale Banyo’nun klasik ruhu modern dinamizm ile buluşturan armatür serisi Karina, banyoların havasını değiştiriyor. Kale
Banyo tarafından sade çizgilerin yanı sıra banyosunda klasik çizgilerden vazgeçemeyenler için tasarlanan seri, elegan
duruşu ve zarif detaylarıyla dikkat çekiyor.
KESKIN HATLAR VE ÇARPICI GÖRÜNÜM
Kale Banyo’nun, modern tarzın armatürler konusundaki sade, yalın ve net tavrını yaşam alanlarına taşıdığı Karina tek
kumandalı lavabo bataryası; krom, fırçalanmış nikel, rose gold ve mat siyah alternatifleriyle dilediğiniz rengi seçme
özgürlüğü sunuyor.
DOĞAYA IYI BAKAN TASARRUFLU ARMATÜRLER
Gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakmak için ürünlerinde tasarruf çözümleri sunan teknolojiler geliştiren Kale
Banyo’nun özel perlatörü sayesinde, Karina lavabo bataryası %40 su tasarrufu sağlıyor. www.kale.com.tr
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SERAMIKLER

Grande Massimo
Verde Stone Gallery’nin kendi markası olan Grande Massimo doğal taş ve mermer görünümlü porselen
plakaları; 160x320 cm ölçüleri 1,2 cm kalınlığıyla mimar, tasarımcı ve son kullanıcılar için maksimum
tasarım olanağı sunuyor. Uzun ömürlü olmasını sağlayan formülasyonu ile 25 yıl garanti sunan
porselen plakaları; mutfak tezgâhları, banyolar, dış cephe kaplamaları, zeminler, merdivenler ve mobilya
kaplamalarında tasarımlarınıza şıklık katmaktadır. www.stonegallery.com.tr

74

75

DOSYA I

Seramik - Mutfak - Banyo

QUA Granite’in Lave
Dore serisi ile mekanlar
siyahın zarafeti ile
buluşuyor

Yeni Bien seramikler
çevreye karşı çok “ince”

Üstün desen ve renk teknolojisiyle
doğanın tüm canlılığını mekanlara
taşıyan QUA Granite, 7 mm’lik
devrim niteliğindeki yeni ince formlu
Lave Dore serisi ile mekanlara
yepyeni bir soluk getiriyor. Özel
kalınlığı sayesinde mekanlara
hafiflik katan Lave Dore serisi,
aynı zamanda mekanları siyahın
zarafeti ile buluşturuyor. Lave Dore,
siyah üzerine altın rengi damarları,
kusursuz ve parlak yüzeyi ile stil
sahibi mekanlar yaratılmasına olanak
sağlıyor.www.qua.com.tr

Yenilikçi renk ve desenleriyle mekanların
havasını değiştiren Bien, 7 mm
inceliğindeki yeni seramik karolarıyla
inovatif çalışmalarına bir yenisini daha
ekledi. Daha ince ve hafif yapısıyla
kaynakların kullanımını ve yapılara binen
yükü azaltan seramik karolar, çevreci
özellikleriyle ön plana çıkıyor.
www.bienseramik.com.tr

Sonora Serisi –
Aparici
Doğa ile bütünleşen ,
taş görünümlü porselen
seramik serilerinin en
yeni modellerinden
Sonora. İspanya’dan
ithal, Aparici seramik
markası, Çakmak
Yapı’da.
www.cakmak.net
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VOQ ile
Banyolarda
İtalyan Stili
Kişiselleştirilebilir,
fonksiyonel, kullanıcı
dostu, inovatif ve
hijyenik mobilyalar ile
bireylerin kendilerini
yansıtabilecekleri banyo
tasarımlarına kapı açan
VOQ, Stella, Sense ve
Fresca serileriyle banyoları
modern görünümlü
konforlu alanlara
dönüştürüyor.
www.seramiksan.com.tr
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Renkli taş efektleri karolarda
hayat buldu

Estestone
Verde Stone Gallery’nin yeni
markası olan “Estestone”
80x320 cm ölçülerinde 1,5 cm
kalınlığındaki porselen kuvars
karışımı içeriğiyle İtalyan
çizgisini taşıyan plakaları,
kullanılan alanlarda uygulama
kolaylığı ve uzun ömürlü
formülasyonu ile başlıca mutfak
tezgâhları, banyolar, dış cephe
kaplamaları ve zeminlerde
kullanılabiliyor.
www.stonegallery.com.tr

Bien, trendlere yön veren
koleksiyonlarını İtalya’da
sergiledi

Son teknolojiyle üretilen Seramiksan Trio
serisinde, zamansız ve şık görünümler
mekanlara taşınıyor. Alplerden Pietra Grigia,
Verona’dan Pietra Grey ve İspanya’nın
güneyinden gelen renkli taşlar ile
zenginleştirilmiş karolara estetik bir bakış
açısı katılıyor. Seramiksan, 3 karakteristik
taş dokusunu birleştirdikleri karo serisiyle
ev sahiplerine güçlü ve zamansız mekanlar
sunarken, kullandığı farklı renk ve
motiflerle de yüzeylerde tasarım bütünlüğü
yaratılmasına olanak tanıyor.
www.seramiksan.com.tr

Silverlake serisi
Porselen seramikte kuvarsit taşlara çekici yeni
bir bakış: doğal malzemenin değişken renklerini
aslına sadık bir şekilde yeniden üretebilen en
modern üretim teknolojileri sayesinde elde edilen
zarif nüanslar, özenli ayrıntılar ve yumuşak
damar efektleri. www.fenixdesign.com.tr

Dstone Serisi – 2 Aparici
Dekoratif porselen seramik serisi, mutfak duvarları için
özgün tasarımlar, Dstone serisi.. İspanya’dan ithal, Aparici
seramik markası, Çakmak Yapı’da. www.cakmak.net

Türkiye ve dünya yapı sektörünün
önemli oyuncularından Bien, en son
teknoloji ve eşsiz tasarım çizgisiyle
geliştirdiği ürünlerini dünyanın
en büyük seramik fuarı Cersaie’de
sergiledi. 26-30 Eylül tarihleri
arasında İtalya’da gerçekleşen ve
dünyanın birçok ülkesinden sektör
profesyonelinin katıldığı fuarda
Bien; farklı ebat, renk ve desen
seçeneğinden oluşan ürünleriyle
gövde gösterisi yaptı.
www.bienseramik.com.tr
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YÜZEY
KAPLAMALARI

Zanaat ve teknolojinin
mükemmel kombinasyonu:
Kraftizen
Cosentino’nun ultra kompakt yüzeyi
Dekton’un yeni renk koleksiyonu Kraftizen,
zengin renklere ve derin dokulara sahip
kadifemsi yüzey özellikleriyle ile beş
duyuya seslenen dayanıklı bir yüzey
yaratıyor. Zanaatkarların yüzyıllar boyunca
mükemmelleştidiği tekniklere teknolojik
bir yorum katan Umber, Nacre, Argentium,
Micron ve Albarium zeminler, duvarlar,
masalar ve tüm yüzeyler için ilham veriyor.
www.cosentino.com
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DUŞAKABINLER

Geberit ile banyolarda
yenilikçi duş çözümleri
Geberit, CleanLine duş kanalları, Olona ve
Nemea duş teknesi, duvar ve yer süzgeciyle
banyolarda şıklığa davet ediyor. CleanLine
sade temizlik sağlarken, Olona’nın üstün
kaydırmazlık seviyesi ise daha güvenli
duş alanları yaratıyor. Suyun tahliyesini
sorunsuz gerçekleştiren duvar ve yer süzgeci
de kompakt yapısıyla yüksek performans
gösteriyor.
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Banyolarda ferahlık
hissinin elemanları
duşakabin ve
küvetler
Mai Design Studio kurucuları içmimar Zeynep Özkaynak
ve içmimar Elvan Alkaya, duşakabin ve küvetleri banyo
tasarımının odak noktaları olarak tarif ederken, tüm
bu konumlandırmanın mekanın bütünüyle renk, form
gibi diğer unsurlarla uyumlu bir tasarım içinde devam
etmesine özen gösterdiklerine vurgu yapıyorlar.

D

uş kabinleri ve küvetlerin mekan
tasarımındaki yeri üzerine neler
söylersiniz?
Her iki ürün için kullanım alanlarının rahat
olması ve kullanılan malzemenin mekanın geri kalanı ile
uyum teşkil etmesi tercihimiz. Banyo küçük bir banyo
ise yapılması gereken en fazla hareket alanı bırakan,

banyonun sade ve ferah olmasını sağlayan şeffaf camlı
duşakabin tercih etmektir.
Bu tür ürünlerin uygulamalarındaki temel tasarım
yaklaşım ve hassasiyetlerinizi özetler misiniz..?
Özellikle kabin uygulamalarında, profil montajlarının
doğru ve temiz bitişlerle yapılmasını bekliyoruz.
Beklentimiz, mekanın bütününü tasarlarken
gösterdiğimiz özenin bu alanlardaki uygulamalarda
da devam etmesidir. Özellikle küvet kullanılacaksa,
banyonun geri kalanı ile uyum sağlaması açısından
görünen yüzeylerini kaplamayı tercih ediyoruz.
Bu tür ürünlerin tercihinde sizler için belirleyici
olan nedir? Bu seçimi yaparken en çok neye dikkat
edersiniz?
Duşakabin ve küvet kullanımı arasındaki tercih tamamen
müşterilerimizin kişisel ihtiyaç ve beğenilerine göre
belirlenmektedir. Her iki durumda da malzeme kalitesi
ile uygulamanın firma tarafından doğru bir şekilde
yapılması ve satış sonrası servis, önem verdiğimiz
kriterler arasında yer almaktadır. Bununla birlikte banyo
mekanının metrekaresi de tercihte oldukça belirleyici
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rol oynar. Eğer alan küvet koymaya elverişli değil ise,
müşterilerimizi duş alanı kullanmaya teşvik ederiz.
Duş alanını yine olanak var ise gizli ışıklı nişlerle ve
kullandığımız seramiklerle daha şık bir hale getirmeye
özen gösteririz. Banyo küçük bir banyo ise en fazla
hareket alanı bırakan, şeffaf camlar kullanarak ferah
görünüm sağlayacak kabinler kullanmayı tercih ederiz.
Bu ürünlerin mekanlara yönelik temel rolü sizce ne
olmalı? Mekana neler katmalı? Mekanla kuracağı
ilişki nasıl olmalı? Sizler bu tür ürünleri mekanlarda
kullanırken neleri hedeflersiniz?
Banyoları tasarlarken, duşkabinleri ve küvetlerin basit
birer yıkanma alanı olmaktan çok, mekanın bütünü
ile uyum sağlamasına dikkat ederiz. Özellikle küvet
alanı, kişisel olarak bir ihtiyaçtan çok mekana şıklık
katacak bir alan olarak görüldüğünden mekandaki
yerini kurgularken odak noktası haline getirmeye özen
gösteririz. Küvet alanlarında kullandığımız malzemeleri
seçerken de banyonun geri kalanı ile hem renk hem
de form olarak bütünlük sağlamasına dikkat ederiz.
Bu alanlarda kullandığımız duvar kağıdı, seramik, gizli

ışıklandırmaları setler, aksesuar ve apliklerle bu alanı
daha şık hale getirmeyi hedefleriz. Duş alanlarında ise
yine mekanın elverdiği ölçüde alttan ışıklandırmalı
oturma setleri ve nişler yaratarak şıklıkla kullanıcı için
konforu birarada sağlamayı seviyoruz.
Bu alanda markaların sunduğu ürünlere yönelik
yaklaşımınız nasıl? Ortaya konan ürünler
beklentilerinizi karşılıyor mu? Eksik bulduğunuz
yönleri var mıdır?
Özellikle duşa kabinlerde ithal ürünlerde kullanılan
profil inceliğini yerli ürünlerde de bulabilmeyi isteriz.
Küvetlerde ise son dönemde farklı ölçü, renk ve
formlarda üretilen ürünleri oldukça başarılı buluyoruz.

MAI DESIGN STUDIO
Fenerbahçe Mah. Gülizar Sok. Ferah Apt. No:17 D:2
Kadıköy - İstanbul 0216 356 10 05 - 0533 696 44 07 (Zeynep
Özkaynak) - 0532 453 42 92 (Elvan Alkaya)
www.maidesignstudio.com • Instagram: maidesignstudio_tr
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Daire etrafında kesişen yaşam alanı…

Edra Villa Projesi
Tasarımca Design Office I Burçin Dinler, Diğdem Çağıral İncesu, Cansu Meymar, Elif Utkun

Tasarımca Design Office tarafından İzmir’de Stonehenge’den
esinlenerek tasarlanan Edra Villa projesi, birbiriyle bağlantılı iki ayrı
formu yansıtırken, daire etrafında kesişen oturma alanı, yemek alanı
ve mutfak alanı ile konforu, zevki ve dinginliği hakim kılıyor.

PROJEDE KULLANILAN
MALZEMELER
Sabit Mobilyalar: Özel Dif Mobilya
Hareketli Mobilyalar: Leo Concept, IKEA
Vitrifiye ve Seramikler: Hansgrohe |
Fantasia Seramik
Alüminyum Doğrama:
Linea Rossa | Myc Yapı
Tablo ve aksesuarlar: Leo Concept –
Yurtdışı Seyahat Koleksiyonu
Elektronik Cihazlar:
Franke, Mitsubishi Electric
Perde: Mareper
Mermer ve Uygulama Ekibi:
Stone+By İdamar | Gürtaş Granit

İzmir’in Çeşme ilçesinde bulunan Mamurbaba mevkiinde yeni bir solukla revize edilen, mimarisiyle tam
bir yaz evi olan Edra Villa; yenilenen iç ve dış mekan
alanlarıyla Tasarımca Design Office için tam bir konsept proje olmuştur. Dış mekan tasarımında Stonehenge’den esinlenerek tasarlanan; üç ayrı fonksiyona
sahip, birbiriyle bağlantılı, iki ayrı formu yansıtan
alanlar oluşturulmuştur. Bu alanlar; oturma alanı,
yemek alanı ve mutfak alanıdır.
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Dış mekandaki bu alanlar havuz koduna getirilerek;
tüm kodların aynı seviyede olması mekanlar arasındaki bütünlük etkisini de beraberinde getirmiştir. Daire
formunda olan oturma alanı; konukların birbirleriyle
daha rahat sohbet edeceği, keyif alabilecekleri bir
alan olarak tasarlanırken, yemek alanına ise dairenin
tam merkezine denk gelecek şekilde bir yemek masası
eklenmiştir. Bu iki formun merkezinde yer alan mutfak
alanı ise iki daire formunun birleşimini sağlamaktadır.
Havuzun içerisinde kullanılan İtalyan markaya ait
özel olarak seçilmiş olan seramiğin su ile bu alanlara
yansıması büyüleyici bir etki oluşturmaktadır. Edra
Villa’nın; sadelik, netlik ve üç boyut yansımalarıyla
oluşturduğu bu ambiyans tasarıma doğrudan işlenmiştir. Peyzajında dış mekan tasarımına katkısı göz ardı
edilemezken, bahçe içerisinde starliçelerin arasında
gizlenen bir duş bölümü de yerini almaktadır.
Günün her saat aralığında farklı bir yansıma ile kar-
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şımıza çıkan bu evin; hemen arka bahçesine iki ayrı
odadan oluşan, içerisinde ebeveyn banyosu bulunan
konuk odaları tasarlanmıştır.
Konforun ön planda olduğu Edra Villa’da iç mekanlara
küçük dokunuşlar yapılarak yeni yaşam alanları oluşturulmuştur. Evin tam anlamıyla kalbi olan yaşam alanı,
havuzun ve dış mekan alanlarının yansımasıyla daha
da keyifli hale getirilmiştir. İki ayrı bölümü kapsayan
yaşam alanının merkezine bir bar yapılarak oturma ve
keyif alanı bölücülüğü sağlanmıştır. Ev sahibinin büyük
beğenisi olan küp objeler tasarıma katkı sağlamıştır.
Misafir odası, çocuk odası ve ebeveyn yatak odası
olmak üzere üç ayrı oda tasarımı yapılan bu evde,
ebeveyn yatak odası bölümüne bir de giyinme odası
bölümü eklenmiştir.
Konforun, zevkin ve dinginliğin hakim olduğu Edra
Villa, tasarımı ve yansımalarıyla büyülemeye devam
edecektir.
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Tasarımca Design Office
Tasarımca Design Office 1994 yılında İzmir Alsancak’da kurulmuş olup, 2010 yılı itibariyle yurt
içi ve yurt dışı faaliyetlerini İzmir Bostanlı’da sürdürmektedir. Mimari, içmimari ve uygulama
alanlarında hizmet veren Tasarımca Design Office’ in son yıllardaki işlerinin ağırlıklı bölümünü
konutlar, ofis alanları, cafe-restaurant ve endüstriyel yapılar oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra
pek çok mesleki yayın organında yayımlanmış projeleri bulunan Tasarımca Design Office’ in
çeşitli yarışmalarda elde ettiği dereceleri de bulunmaktadır.
Tasarımca Design Office, tasarımda detay-bütün ilişkisi yaratmak adına uzman ekipler
oluşturarak işverenlerine mümkün olan en iyi çözümleri üretebilmek için çalışmaktadır. Her
projeye farklı bir soluk ve kimlik getirmeyi hedefleyen Tasarımca Design Office, her tasarımında
ayrı bir araştırma alanı ve klişelerin sorgulanabileceği bir fırsat olarak yaklaşmakta ve mimari
üretimlerini bu çevrede geliştirmektedir.

Burçin Dinler
Burçin Dinler, profesyonel kariyerine 1994 yılında başladı. İç mimaride doğal görünüş ve
mütevaziliği vurgular. Geometrik ve keskin şekiller kullanarak eşsiz çizimler üretir. Amacının
yaşanılabilir mekanlar yaratmak olduğuna inanmaktadır. Öncelikle yaşanılan ortamın
karmaşıklıktan arınmış ve aynı zamanda fark edilir derecede şık olması için düzenlemeler
yapar. Monotonluğu reddeder ve benzer projelerden yeni anlam ve ifadeler yaratır. Görünmeyen
yönleri hayata geçirmek için çaba sarf eder. Burçin Dinler’e göre her dekore edilmiş mekan,
mekan sahibinin kalesidir, kişinin gücünü temsil eder. Dekorasyonun basitlik ve kullanışlılık
sunması çok önemlidir. Mekanlar insanların yaşaması için yaratılır ve bu nedenle insanlarla
yarışmamalıdır.

Diğdem Çağıral İncesu
Diğdem Çağıral İncesu; 2010 yılında Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık
Bölümünden mezun oldu. On iki yıldır Tasarımca Design Office’de İç Mimar olarak profesyonel
iş yaşantısını sürdürmektedir. Bu zaman dilimi içinde butik otel, farklı ofisler, endüstriyel yapı,
daire ve kupon villalar gibi pek çok farklı proje de yer almıştır. Gelecekteki hayali; insanların
daha huzurlu yaşayabileceği mekanlar tasarlamaktır.

Cansu Meymar
Cansu Meymar; 2010 yılında Akdeniz Üniversitesi Mimari Restorasyon programından mezun
olduktan sonra eğitimine hiç ara vermeden Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
bölümünden 2017 yılında mezun oldu. Yaklaşık beş yıldır Tasarımca Design Office’de İç Mimar
olarak profesyonel iş yaşantısını sürdürmektedir. Mesleki kariyerine Tasarımca Design Office’de
devam eden Cansu Meymar’ın en büyük hayali, bu meslekte çizgisini hiç bozmadan güzel izler
bırakabilmektir.

Elif Utkun
Elif Utkun; 2019 yılında Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünden mezun
oldu. Yaklaşık iki yıldır Tasarımca Design Office’de mimar olarak profesyonel iş yaşantısını
sürdürmektedir. Mimari ve iç mimariyi kapsayan tasarımsal yolculuğunu; sınırları esnetecek
yenilikçi fikir ve fonksiyonel yaklaşımlarla, araştırarak ve geliştirerek devam ettirmeyi hedefler.
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TASARIMCA Design Office
Cemal Gürsel Cd. No:530 D:4 Barış Apt. Bostanlı - Karşıyaka - İzmir / TÜRKİYE
0232 3364641 • info@tasarimca.com.tr • www.tasarimca.com.tr
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REHBER
ARKITERYA YAPI MIMARLIK
Fenerbahçe Mah.
Cemil Topuzlu Cad. No 30/1-A
Çiftehavuzlar Kadıköy İstanbul
Tel 0216 510 30 10
BERRY ALLOC BEAULIEU TURKEY
YER KAPLAMALARI
Halaskargazi Mah. Halaskargazi Cad.
No 38 – 66 E /215 Şişli İstanbul
Tel 0212 231 25 27,0532 405 77 85
BETEK BOYA
Zümrütevler Mah. Ural Sok.
No 38 Maltepe İstanbul
Tel 0216 571 10 00
BLANCO ÖZTIRYAKILER
Cumhuriyet Mah. Eski Hadımköy
Yolu No 4/1 Beylikdüzü İstanbul
Tel 0212 886 57 13

MAREPER
Bostanlı Mah. Yalı Blv.
No 446 D1 Karşıyaka İzmir
Tel 0232 364 00 84, 0532 601 39 19
ORKA BANYO
İkitelli O.S.B. Mah.
Maslo Mobilya Sitesi 2
B Blok No 18 Başakşehir İstanbul
Tel 444 6 652
QUA GRANIT
Cumhuriyet Mah. 1955 Sok.
No K3 D11 Efeler Aydın
Tel 0850 888 07 88

CUBO BOYA
Organize San. Bölg. 3.Kısım
35. Cad. No 12 Döşemealtı Antalya
Tel 0242 258 16 30

SAMET
Atatürk Mah.
Adnan Menderes Cad.No 8 Esenyurt
İstanbul
Tel 0212 886 75 23

E.C.A
Esentepe Mah. Kasap Sok.
Elginkan Holding Blok No 15 /1
İç Kapı No 7 Şişli İstanbul
Tel 0212 705 51 00

ŞANTEPE AHŞAP MERDIVEN
Cumhuriyet Mah.
Arayolu Cad. Ihlamur Sok.
No 5/1 Sarıyer İstanbul
Tel 0212 262 01 83

FANTASIA SERAMIK
Fulya Mah. Bahçeler Sok.
Dülger Apt. No 1/A İç Kapı No 1
Şişli İstanbul
Tel 0212 275 75 11

SERAMIKSAN
Organize San. Bölg.
Turgutlu Manisa
Tel 0236 313 96 23

FENIX DESIGN YAPI
MALZEMELERI
Levent Mah. Ebulula Mardin Cad.
No 43 1.Levent İstanbul
Tel 0212 282 00 33
GEBERIT
İçerenköy Mah. Engin Sok. No 10
Ataşehir İstanbul Tel 0216 340 82 73
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KASTAMONU ENTEGRE
Altunizade Mah. Kısıklı Cad.
No 13 Üsküdar İstanbul
Tel 0216 554 30 00

SETTE HOME
Şerifali Mah.
Turgut Özal Blv.No 210
Ümraniye İstanbul
Tel. 0216 526 62 40
SIKA YAPI KIMYASALLARI
İstanbul Deri
Organize San. Bölg.
Alsancak Sok. No 5 J-7
Özel Paresi
Tuzla İstanbul
Tel 0216 581 06 00
STONE GALLERY
Subaşı Mah.
202 Sok. No 23/F
Torbalı İzmir
Tel 0232 251 08 18
TEKA TEKNIK MUTFAK ALETLERI
Levent Mah. Cömert Sok.
Yapı Kredi Blokları
C Blok No 1 C İç Kapı No 32
Beşiktaş İstanbul
Tel 0212 288 31 34
ZEMIN COLLECTION
Fener Kalamış Cad. No 56/A
Kadıköy İstanbul
Tel.0216 467 51 21
ZIVELLA MOBILYA
Ahmet Yesevi Mah.
Biberlik Cad.No 2
Sultanbeyli İstanbul
Tel 0216 592 99 60

