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Biz, banyoların en doğal ve
insani yaşam alanları olduğuna inanıyoruz. 

Bu yüzden banyolara hiç durmadan 
yatırım yapıyoruz.



Tasarımcı iş birlikleri 
VitrA, dünya çapında tanınan endüstriyel 
tasarımcılarla çalışıyor. Kendi 
alanında en yetenekli tasarımcılarla 
yapılan iş birlikleri tamamen özgün 
ürün koleksiyonları ve yeni banyo 
deneyimlerine dönüşüyor.

Mükemmelliğe giden yol
Türkiye ve Rusya’daki en ileri
teknolojilerle donatılan yedi üretim
tesisi, en yüksek standartlarla sofistike
tasarımlara hayat verirken, VitrA’nın
ekolojik ayak izini de sürekli olarak
azaltıyor.

Geleceği şekillendiren teknolojiler 
VitrA, güçlü bir mühendis ekibiyle Ar-Ge 
çalışmalarını gerçekleştirdiği VitrA 
İnovasyon Merkezi’nde, yeni çözüm ve 
teknolojilerle banyo sektörüne öncülük 
ediyor.

Dünyada VitrA 
VitrA’nın seçkin banyo tasarımları, 
75’ten fazla ülkede yaklaşık 2.000 satış 
noktasının yanı sıra, İstanbul, Londra, 
Köln, Moskova, Dubai, Mumbai ve Delhi 
gibi dünyanın önemli şehirlerindeki 150 
özel VitrA mağazasında kullanıcılarla 
buluşuyor.

Geleceğe sözümüz var.
VitrA, çevresel etkisini azaltmayı 
hedefleyen “Blue Life” ilkelerini üretim, 
tasarım ve yönetim felsefesi olarak 
benimsiyor ve uyguluyor.

Geliştirilmiş kişisel hijyen deneyimi 
VitrA, insan sağlığı konusunda sürekli 
araştırmalarının sonucunda, banyoda 
hijyen koşullarını geliştiren yeni 
teknolojiler sunuyor. Bu çözümler, 
kullanıcıların hijyen deneyimini yeni 
bir boyuta taşıyor.

İlham veren tasarım
Her şey tasarım ekibinin ihtiyaç, istek ve 
tercihleri anlamak için sorular sormasıyla 
başlıyor. VitrA’nın geniş ürün yelpazesi, 
tüm ihtiyaç ve beğenileri karşılamaya 
olanak tanıyan çekici kombinasyonlar 
sunuyor.

Bir bütün olarak banyo
İnsanların fiziksel ve duygusal 
ihtiyaçlarını anlamak ve karşılamak için 
çalışan VitrA, banyoda olması gereken 
tüm bileşenleri üretmek için tasarıma 
yatırım yapıyor.
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Her proje kendine özeldir ve farklı ihtiyaçları 
vardır. ArchiPlan Koleksiyonu bu ihtiyaçlara 
cevap verebilmek için Design Studio VitrA 
tarafından özenle tasarlandı. Banyo mobilyası, 
vitrifiye ve aksesuarlardan oluşan koleksiyon 
kusursuz planlama için akıllı çözümleri 
dayanıklılıkla harmanlayarak özellikle dar 
banyolara sahip ev, otel, restoran, cafe & bar 
gibi alanlarda kusursuz bir çözüm ortağına 
dönüşüyor.

Her plana
uygun çözümler
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Koleksiyon, estetik ve fonksiyonellikten ödün 
vermeden suya ve neme dayanıklı kontraplak 
malzemesiyle her koşulda uzun süreli 
kullanım imkanı sağlıyor. 

Lavabo ile banyo mobilyaları arasında yer alan 
koruma boşluğu, su ile teması minimum hale 
getiriyor, bu sayede banyo dolapları şişme ve 
rutubete karşı ekstra dayanıklılık kazanıyor.

Suyla minimum 
temas
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AchiPlan açık ve kapalı saklama alanlarına 
estetik bir şekilde yer verirken geniş form, modül 
ve renk çeşitliliğiyle de ön plana çıkıyor. Siyah, 
bej (taupe) veya beyaz renk alternatifleriyle sıcak 
veya soğuk atmosfer oluşturulmasına yardımcı 
oluyor. 

Özgün 
alternatifler
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ArchiPlan Koleksiyonu, farklı genişlikteki 
modüllerin yanı sıra derinlik alternatifleriyle de 
banyo tasarımına yeni bir boyut kazandırıyor.

Koleksiyon 28 cm derinlikte 60cm ve 90cm, 
38cm derinlikte 45cm genişliğindeki ölçü 
alternatifleriyle dar planların yardımcısı haline 
geliyor.

Yeni bir boyut
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ArchiPlan Koleksiyonu’nun tasarım felsefesini 
yansıtan maksimize edilmiş saklama 
alanları, banyoları birer yaşam alanına 
dönüştürüyor. Metal raflarının yanı sıra dolap ve 
çekmecelerdeki saklama çözümleriyle kullanım 
kolaylığı sunuyor. 

Her alan değerli
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Metal raflar depolama alanını dolaplar ile sınırlı 
tutmayıp, esnek ve daha fazla kişiselleştirilebilir 
saklama çözümleri sunuyor. Özellikle lavabo yanı 
ve klozet üstü kullanım dar alanları ferahlatan bir 
etki yaratıyor.

Siyah metalin seramikle zarif buluşmasıyla 
hayat bulan seramik raflı aksesuar ünitesi 
hızlı ulaşılmak istenen eşyalar için ekstra alan 
sunuyor.

Daha fazla 
saklama alanı
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ArchiPlan Koleksiyonu’nun dar banyolarda 
alan tasarrufu sağlamak için özel olarak dizayn 
edilen kompakt tasarımı, klozet ve lavaboyu aynı 
modül üzerinde kullanarak boşlukları akıllı bir 
biçimde dolduruyor. Bu sayede, klozet ve lavabo 
150 cm’lik tek bir alana sığabiliyor. Rezervuarı 
mobilya içine saklayan kompakt tasarımı 
sayesinde yalın bir görüntü sunuyor.

Kompakt 
tasarımla

ferah banyolar
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R o o t
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Koleksiyonun etajerli lavabosu görsel 
bütünlüğüyle fark yaratırken kullanışlı bir alan 
çözümü sunuyor.  Tek bir lavaboda çift armatür 
kullanımına imkan veren lavabolar ise toplu 
kullanım alanları ve geniş aileler için uygun 
çözümlere dönüşerek alan tasarrufu sağlıyor.

Titiz bir yalınlıkla şekillenen metal ayaklı 
lavabolar farklı mekan ihtiyaçlarını estetikten 
ödün vermeden karşılıyor.
 
45 cm, 60 cm, 90 cm ve 120 cm’lik dört farklı boy 
ve etajerli, etajersiz seçenekleriyle hem dar hem 
de geniş alanlar için geniş seçenek sunuyor.

Zengin lavabo 
çeşitliliği
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VitrA Türkiye
Büyükdere Cad. 
Ali Kaya Sok. No: 5 Levent 
34394 İstanbul, Türkiye
Tel: +(90 212) 350 80 00
Fax: +(90 212) 350 84 45
www.vitra.com.tr

VitrA İngiltere
Park 34 Collet Way,
Didcot Oxon Ox11 7WB, UK
Tel: +(44 1235) 750 990
Fax: +(44 1235) 750 985
www.vitra.co.uk

VitrA Almanya
Agrippinawerft 24,
50678 Köln, Almanya
Tel: +49 (0) 221 / 27 73 68-0
Fax: +49 (0) 221 / 27 73 68-500
www.vitra-bad.de

VitrA Fransa
Z.I. Le Poirier - CS 80019
F - 28132 Nogent Le Roi 
CEDEX, Fransa
Tel: +33 (0) 2 37 38 69 92
www.france.vitrabathrooms.com

VitrA İtalya
Viale San Pietro 83
41049 Sassuolo (MO), İtalya
Tel: +39 0536 1818100
www.vitraglobal.com

VitrA BAE
Jumeirah Business Centre 5
Unit 1006 No. No. W1 Jumeirah 
Lake Towers, Dubai, BAE
Tel: +(971) 52-276-7386
Fax: +(971) 4-457 2467
www.vitraglobal.com

VitrA Hindistan
F-001, F-002, F-003, 1st Floor 106,
Vikas Centre, S V Road,
Santacruz (West), Mumbai - 400054
www.vitra-india.com

VitrA Rusya
9, Varshavskoe Highway, Bldg.1
Danilovskaya Manufactory
Block ‘Sitsevy’, 4 Entr., 1st Floor
Moscow 117105 Rusya
Tel/Fax: +7 (495) 221 76 11
www.vitra-russia.ru

VitrA Global
Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No: 5
Levent 34394 İstanbul, Türkiye
Tel: +(90 212) 350 80 00
Fax: +(90 212) 350 84 45
www.vitraglobal.com
export@vitra.com.tr










