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BANYO ÇÖZÜMLERİ
Voyage: Zamanı durduran yolculuk
Arik Levy’nin VitrA Tasarım Ekibi iş birliğiyle tasarladığı Voyage, 130’dan fazla ögesiyle VitrA’nın
en zengin koleksiyonu olarak öne çıkıyor. Banyoda geçirilen zamanı, yalnız fiziksel bir deneyim
değil, beden ve zihnin buluştuğu bir zaman aralığı olarak tanımlayan koleksiyon, bireyin duygusal
ve düşünsel yanını harekete geçiren ve iç huzura odaklanan bir mekan yaratıyor.
En insani bireysel deneyimin kişiselleştirilmiş bir alanı hak ettiğine inanan Voyage, banyoyu kişiye
özel kılmayı hedefliyor. Mekan, tasarlanmaya hazır, boş bir tuvale dönüşürken; kullanıcılar, zengin
renk, malzeme ve ebat seçenekleriyle sınırsız kombinasyon oluşturabiliyor. Tasarımcı Levy’nin
“alet çantası”na benzettiği koleksiyon, kendine özgü bir mekan arayışındaki kullanıcılar için,
yaratıcı bir sistem ortaya koyuyor. İkili renk alternatifleriyle sunulan Voyage’da; kumlu ahşap, doğal
meşe, mat beyaz, bej, alevli gri ve orman yeşili gibi tonlar öne çıkıyor.
Voyage, kolay eklenip çıkarılabilen parçalarıyla, mekanı bir sonraki evresine hazırlıyor. Böylece
zaman içinde değişen ihtiyaç ve arzulara uyum sağlayarak kullanıcısıyla birlikte yaşıyor. Esnek
yapısına rağmen kolay uygulanabilirliğiyle hata yapma riskini en aza indiren sistem, geçici ve kalıcı
ihtiyaçları estetikten ödün vermeden karşılıyor. Banyoda hem yatay, hem de dikey yerleşim sunan
Voyage, modülerliğin ötesine geçerek sıradan banyo düzenine meydan okuyor. Askılardan raf ve
dolaplara, tüm açık ve kapalı depolama çözümleri, tercih ya da ihtiyaçlara göre parçalara ayrılarak,
banyonun istenen her yerine konumlandırılabiliyor. Tüm ögeler duvara monte edilerek kullanılmak
için tasarlandığından, küçük ve elverişsiz mekanların ihtiyaçlarına da cevap verebiliyor.

Çanak ve etajerli lavabonun kusursuz birleşimi olan Voyage lavabolar, seramik yüzeyiyle banyoya
üst seviye hijyen ve kolay temizlenme özelliği getiriyor. Standart lavabolarının yanı sıra, duvardan
ve yerden çıkışlı sifon ve armatür çözümleriyle, toplu kullanım alanlarına uygun monoblok
lavabolar da sunuyor. Alışılageldik yaklaşımların dışına çıkarak, klozeti banyonun diğer
bölümlerinden izole etmiyor, uyumlu bir hale dönüştürüyor. Koleksiyondaki aksesuarlar da işlevsel
çözümleri yalın bir tasarımla sunuyor.

Plural: Lüksün yeni tanımı
Terri Pecora’nın VitrA Tasarım Ekibi iş birliğiyle tasarladığı Plural koleksiyonu, geleneksel banyo
mekanını bugüne tercüme ediyor. Dünya lansmanı Milano’da yapılan çarpıcı koleksiyon, ortak
banyo alanlarındaki ritüellerin mirasından esinleniyor. İnsanların buluştuğu, kendileri, arkadaşları
ve aileleriyle bağ kurduğu bir paylaşım alanı olarak tanımladığı banyoyu, “sosyal bir merkez” gibi
konumlayarak “evin yeni kalbi” yapmayı hedefliyor.
Mekanı değerlendirmek için yeni kullanım şekilleri öneren Plural’da, genellikle banyoda
görülmeyen nötr bir renk paleti ve ahşap bitişlere sahip ürünler kullanılıyor. Böylece evin sıcaklığı
ve evde olmanın yarattığı iyi duygular banyoya taşınıyor. Banyodaki beyaz hakimiyeti, yerini mat
tonlardaki bej, vizon ve siyah gibi renklerle bırakıyor. Birbirleriyle uyumlu renkler, koleksiyonun zarif
seramiklerinde buluşuyor.

VitrA Plural, Amerikan cevizi tezgahlarla ahşabın sıcaklık ve zarafetini banyolara taşıyor. Estetik
görünümü tamamlayan metal ayaklar, ahşabın yanı sıra farklı renklerdeki seramik tezgahlarla da
kombinlenebiliyor. Koleksiyon, üç yenilikçi sifon çözümüyle, lavaboları duvara dayalı olmaktan
kurtararak banyonun herhangi bir yerine, istenen açıyla yerleştirilmesine olanak tanıyor. Plural’ın
farklı derinlikteki çanak, monoblok ve etajerli lavabo kombinleri, banyoda etkileşimi artırıyor.
Koleksiyondaki dikey ve yatay aynalar ise hareket edebilir yapısıyla esnekliği ve paylaşımı
destekliyor.
Plural bugüne kadar, yurt dışından ödül üstüne ödül alırken, önemli uluslarası dergilere de konu
oldu. Henüz pazara sunulmadan, dünyanın en eski ve en saygın tasarım yarışmalarından Good
Design’dan ödül almaya hak kazandı. Bu ödülü, tasarımda mükemmelliğin simgesi iF ile Edida
izledi. The Designer Award kapsamında inovasyon kategorisinde ödül alan koleksiyona,
Wallpaper’dan da ödül geldi. Fransızların ünlü tasarım dergisi Intramuros’un yanı sıra, İngilizlerin
tüm dünyada büyük beğeniyle takip edilen Monocle dergisi de banyonun sınırlarını zorlayan Plural
koleksiyonuna yer verdi.

Equal: Cesur yalınlık
Claudio Bellini’nin VitrA Tasarım Ekibi iş birliğiyle tasarladığı Equal koleksiyonu, yalın bir düzenle
cesur ve karakterli banyolar yaratıyor. Mantık ve duygu arasındaki dengeyi temsil eden koleksiyon,
düzenli ve köşeli, aynı zamanda yuvarlak ve yumuşak formlarıyla, banyoda benzersiz bir uyum
yakalıyor. Cesur yaklaşımıyla, basit mimari ögeleri, tüm temel olanaklarını zorlayarak kullanıyor.
Mekanın duygusal ve rahatlatıcı atmosferini güçlendirmek için, soğuk ve sıcak materyalleri seramik
ve ahşap formunda bir araya getiriyor. Siyah metal detayların vurgusu, koleksiyonun zamana
meydan okuyan karakterini destekliyor.
Equal, iF, Good Design, EDIDA ödüllerini alan Equal’un, özel bir mobilya olarak tasarlanan asma
lavabo dolabı, mekanı ferahlatıyor. Duvara monte, tezgah üstü ve çift hazneli etajerli alternatifleri,
köşe ve çizgi dengesiyle dikkat çekiyor. Üç farklı versiyon, kesintisiz zemin yüzeyi sayesinde
temizleme kolaylığı sunuyor. Koleksiyonda, lavabo alanıyla sınırlı olmayan, kişiselleştirilebilir
saklama çözümleri de bulunuyor. VitrA Rim-ex teknolojisine sahip Equal klozetler ise temizlenmesi
zor hazne içi kanalları ortadan kaldırarak, kolay temizlik ve üstün hijyen sağlıyor.

Origin: Sessiz zarafet
VitrA Tasarım Ekibi’nin imzasını taşıyan Origin, VitrA’nın banyo koleksiyonlarıyla uyumlu armatür
ve aksesuarlardan oluşuyor. VitrA markalı armatürler, yumuşak hatları ve yalın inceliğiyle,
sırandanlıktan uzaklaşıyor. Alışılagelmiş batarya ve aksesuar algısına meydan okuyan Origin,
banyoda bütünsel bir cazibe sunuyor.

Minimalizmi incelikle şekillendiren Origin koleksiyonu, benzersiz uyumuyla tüm banyolarda özgün
bir tamamlayıcı olarak konumlanıyor. Heykelsi tasarımıyla 150’den fazla ürün barındıran
koleksiyon, farklı zevklere hitap ediyor.
Good Design ödülüne layık görülen Origin’in ince tasarımı, VitrA’nın endüstriyel ustalığı sayesinde
volanlardaki ince metal oymacılığıyla güçleniyor. İnce ve yalın tasarımıyla öne çıkan Origin’nin
lavabo bataryaları, 4 farklı ebat ve renkte üretiliyor. Krom, mat siyah, fırçalı nikel ve bakır renkleri,
banyo bataryalarına da taşınıyor. Seriyle uyumlu banyo aksesuarları ise armatürlerin renklerini
takip ediyor.

Valarte: Klasik tarzın modern ve şık yansıması
Klasikten vazgeçmeden modern bir sadelik arayanlar, VitrA’nın Valarte banyo koleksiyonunu tercih
ediyor. Country tarzının sade bir yorumu olan Valarte, farklı ebat seçeneklerine sahip lavabolarıyla,
dar ve geniş banyolar için kullanışlı çözümler sunuyor. Tezgah üstü ve etajerli lavabo dolapları,
fonksiyonel saklama alanları yaratıyor. Standart boy dolabına ek olarak birbiriyle eşleştirilebilen
orta ünite, üst dolap ve açık vitrin, koleksiyonun ürün gamını zenginleştiriyor. Good Design ödülüne
layık görülden Valarte, VitrA Tasarım Ekibi’nin imzasını taşıyor.
Klasik tasarım dilinin tamamlayıcısı mat tonlardaki beyaz, fildişi ve gri renk alternatiflerine sahip
Valarte, aynı tonlardaki ahşap küvet panelleriyle banyolara şıklık katıyor. Beyaz duroplast ve
kestane rengi ahşap kapak tasarımıyla koleksiyonla bütünlük yakalayan klozet ise kanalsız iç
haznesiyle kolay temizlik ve hijyen sağlıyor.

Sento: Sıradan ihtiyaçlara sıra dışı çözümler
VitrA’nın Sento koleksiyonu, her banyonun ihtiyacına özel pratik tasarımlarıyla dikkat çekiyor.
Banyo mekanını daha sıcak ve daha düzenli hale getiren zengin seçenekleriyle, her banyoya özel
çözüm sağlıyor. Yalın ve sıcak tasarımıyla İskandinav tarzını banyolara taşıyan Sento
koleksiyonundaki çanak lavabolar, farklı zevkler için alternatif oluştururken, derin iç haznesiyle
kullanım kolaylığı sunuyor.
VitrA Tasarım Ekibi’nin imzasını taşıyan Sento koleksiyonu, fonksiyonel saklama üniteleriyle de
dikkat çekiyor. Uzun temizlik gereçlerini saklamak için ideal bir çözüm oluşturan boy dolapları, iç
kısmında bulunan hava menfezleri ile dolap içerisinde kötü koku ve nem barındırmıyor. Sento
koleksiyonunda, depolama alanlarının yanı sıra, çamaşır sepeti, elektrik prizi, makyaj malzemeleri,
saç kurutma ve tıraş makinesi gibi kişisel bakım eşyaları için özel alanlara yer açan farklı
tasarımlarda boy dolapları bulunuyor. Beyaz, mat antrasit ve mat krem renk seçenekleriyle sunulan
Sento’da, LED aydınlatmalı aynaların dolaplı alternatifleri de ekstra saklama alanı yaratıyor.

Sento Çocuk: Yeni başlayanlara özel banyo çözümleri
Sento Çocuk koleksiyonu, ilk kez UNICERA’da tanıtılıyor. VitrA İnovasyon Merkezi’ndeki Ergonomi
Laboratuvarı’nda yürütülen test çalışmalarıyla, 3-4 ve 5-6 yaş grubundaki çocukların cinsiyet, boy,
kilo ve diz yükseklikleri dikkate alınarak çocuklara özel bir koleksiyon tasarlandı. Bunun için önce
çocukların tuvalet konusundaki davranışları ve banyoya dair ihtiyaçları incelendi ve uzmanların
görüşleri derlendi. Bir banyoyu çocuklara özel kılan ergonomik özellikler belirlenerek, çocuklara
uygun renk ve tasarımlar tercih edildi.
Ergonomi, hijyen ve güvenliği öne çıkaran ögeleri bir araya getiren Sento Çocuk, özellikle okul
öncesi eğitim veren kurumların ihtiyacına cevap veriyor. Renk ve boyut çeşitliliğinin yanı sıra, farklı
yaş grupları için sunulan yükseklik seçeneklerini tek bir formda buluşturan koleksiyon,
profesyonellere tasarım esnekliği getiriyor. Çeşitli ölçülerde tekli, ikili ve üçlü kullanım şansı sunan
bu özellik, aynı zamanda çocukların birbirlerini el yıkamaya teşvik etmesini, birbirlerine destek
olmasını ve süreci oyun atmosferinde keşfetmesini sağlıyor.
Sento Çocuk, yalnızca eğitici ve hijyenik değil, aynı zamanda fiziksel açıdan da güvenli bir banyo
ortamı sağlayacak şekilde tasarlandı. Banyoda yaşanabilecek kazaları da en aza indirmeyi
amaçlayan koleksiyon, yuvarlak hatlı tasarımları ve esneyebilen malzemeleriyle, yaralanmaların da
önüne geçiyor.

VitrA İnovasyon Merkezi Ergonomi Laboratuvarı’nın Bulgularına Göre

BANYODA ÇOCUKLARA ÖZEL İHTİYAÇLAR
Ergonomi
Klozette oturan çocukların ayaklarının yere değmesi gerekiyor. Buna göre, 3-4 yaşındakiler için
oturma haznesinin yerden yüksekliği 28 cm olan tek ve takım klozetler geliştirildi. 5-6 yaşındaki
çocuklar içinse yerden yüksekliği 35 cm olan asma klozetler tasarlandı.
Güvenlik
Çocuklar oturur ve kalkarken, klozetin yanlarına tutunuyor. Bu sebeple klozet kapağına tutunma
alanları eklendi. Ayrıca çocukların rahatça tutup açabilmesi için klozet kapağı özel olarak
tasarlandı. Kendiliğinden yavaşça kapanan SESYOK Kapak, özel mekanizması sayesinde hem
sessizce kapanıyor, hem de çocukların ellerinin sıkışmasını önlüyor. Aksesuarların kenarlarına
yerleştirilen yumuşak silikon korumalar da ekstra güvenlik sağlıyor.
Hijyen

VitrA SmoothFlush kanalsız klozetlerde, sağlığa zararlı bakteri ve organizmaları saklanabileceği
kanal ve delikler bulunmuyor. Tüm VitrA markalı seramiklerde, bakteri oluşumunu %99,9 oranında
önleyen VitrA Hygiene özel sır teknolojisi kullanılıyor. SESYOK Kapak’ın özel malzemesi
sayesinde, daha kolay hijyen sağlanıyor. Klozet kapağını sık sık değiştirmeye de gerek kalmıyor.
Sağlıklı
Bulaşıcı hastalıklara neden olabilecek kir ve bakterilerin bulunduğu banyolar, bağışıklık sistemi
yetişkinlere göre zayıf olan çocuklar için riskli bir ortam sunuyor. Tüm detayları özenle düşünülen
Sento Çocuk, tasarım ve teknolojisiyle çocukların sağlıklı tuvalet hakkını esas alıyor.
Koleksiyondaki ürünler, tasarımlarındaki yalınlık, sade ve yuvarlak hatlar ve gizli montaj
detaylarıyla kirlere saklanacak yer bırakmıyor, temizliği kolaylaştırıyor.
Ulaşılabilirlik
Gömme rezervuara uyumlu kumanda paneli, 75-85 cm arasında bir yüksekliğe monte edilerek, 3
yaşındaki bir çocuk tarafından da rahatça ulaşabilir hale getirildi. Panelin tek kademeli büyük
butonu, çocukların kolayca basabilmesi için tasarlandı.
Erişilebilirlik
Çocukların bir arada kullanmasını sağlayan üçlü lavabonun kademeli yapısı, farklı boylardaki
çocukların lavaboya rahatça ulaşmasını sağlıyor.
Rahatlık
Çocukların lavaboyu kullanırken, bataryayı rahatça açıp kapatabilmeleri için kavrama çalışmaları
yapıldı. Bunun sonucunda, çocukların parmak sıkıştırma riskini de en aza indiren kumanda kolu,
Sento Çocuk için özel olarak tasarlandı.
Pastel Renkler
Çocukların kendilerini banyo atmosferine ait hissetmeleri için pastel renkler tercih edildi. Tasarım
esnekliği de sunan renk seçenekleri; cinsiyet kodlarından bağımsız, ancak hitap ettiği yaş
gruplarının duyularına odaklı ve gelişim süreçlerine destek olacak şekilde tasarlandı.

V-Care Akıllı Klozet
VitrA’nın Alman endüstriyel tasarım stüdyosu NOA iş birliğiyle geliştirdiği V-Care Akıllı Klozet,
kişiselleştirilebilen bir temizlik deneyimi sunuyor. Banyo ürünlerinde inovasyon ve tasarımın
ulaştığı son noktayı temsil eden ödüllü V-Care’in tüm özellikleri, uzaktan kumandayla
yönetilebiliyor.
Basic ve comfort modelleriyle her banyoyla uyumlu V-Care Akıllı Klozet, hazne içi kanalları ortadan
kaldırarak, kolay temizlik ve üstün hijyen sağlıyor. Kadın ve çocuklara özel ayarları bulunan VCare, sunduğu tüm özelliklerin kumanda aracılığıyla kişiselleştirilmesine de olanak tanıyor.
Ayarlanabilir ısı ve tazyik, farklı yıkama seçenekleri, koku emme, taharet borusu temizliği gibi
özellikleriyle kullanıcılara konfor sunuyor. V-Care’in comfort modeli, otomatik kapak açma-kapama,
kurutma ısısı ayarı ve masajlı yıkama gibi ek özelliklerle geliyor.

Termostatik Duş Sistemleri
Artema’nın AquaHeat termostatik duş sistemleri, banyoda su sıcaklığının istenen dereceye kolayca
sabitlenmesine ve 38 derecenin üstüne güvenli bir şekilde çıkılmasına olanak tanıyor. Özel iç
gövde tasarımı, armatür yüzeyinin her zaman güvenli bir sıcaklıkta kalmasını sağlıyor. Yanma ve
üşüme riskini ortadan kaldıran AquaHeat, kesintisiz bir duş keyfi sunuyor. Suyun akışını kontrol
eden tasarruf butonu ise doğal kaynakların korunmasına destek oluyor.
AquaControl özelliğine sahip termostatik duş sistemleri ise suyun istenen çıkışa kolayca
yönlendirilmesini sağlıyor. Zahmetsiz bir duş keyfi sunan AquaControl ile suyu tepe ve el duşuna
aynı anda yönlendirmek de mümkün oluyor.

KARO ÇÖZÜMLERİ
CementMix: Modern mimaride beton etkisi
VitrA’nın en yeni karo sistemlerinden CementMix, sıcak ve soğuk renk paletlerinde, modern
mimarinin önde gelen trendlerinden brüt beton görünümünü, sıva, duvar kağıdı, mikro taşlar ve
terrazzo etkisiyle hareketlendiriyor. İlk kez Cersaie Fuarı’nda tanıtılan ve iF ödülü almaya hak
kazanan CementMix, dünya çapında trend otoritesi olarak kabul edilen WGSN’nin fuar için
hazırladığı raporda da trend belirleyiciler arasında gösterildi.
VitrA’nın diğer karo sistemleriyle uyumlu CementMix, betonun geleneksel rengini, modern toprak
tonlarıyla uyumlu sıcak bir doku paletinde yumuşatıyor. Terazzo trendini, geometrik desenler,
doğal taş ve renkli mermer yongalarıyla yeniden yorumluyor. Betonun farklı katmanlarını sıcak ve
soğuk renk seçenekleriyle 6 tonda yorumlayan koleksiyon; Fine, Micro ve Flake serileriyle zemin
ve duvarlarda endüstriyel tasarıma yeni bir boyut getiriyor.
Sıva ve duvar kağıdı dokusunu yansıtan CementMix Fine, betonu en minimal ve sade haliyle
yorumlarken, CementMix Micro, çakıl taşı parçalarıyla sakin beton görüntüsünü hareketlendiriyor
ve doğal bir etki yaratıyor. Geleneksel Terrazo desenlerini, modern endüstriyel tasarım öğeleriyle
yeniden yorumlayan CementMix Flake ise modern geometrik desenler, doğal taş ve mermer
parçalarıyla zenginleştirilmiş üç farklı yorum sunuyor.

miniworx: Sade ve yenilikçi!
Yaratıcı döşeme modellerine olanak tanıyan VitrA miniworx modüler karo sistemi, köşe ve kenar
dönüşleri için “All Round” adını verdiği yenilikçi bir çözüm öneriyor. miniworx All Round, dar
alanlardan geniş hacimlere, kesintiye uğramayan dönüşler yaratılmasına olanak tanıyor. Kenar ve
köşe dönüşlerini yumuşatan 4 renk ve 6 formda çözümler sunan miniworx All Round, estetiğin yanı
sıra kolay temizlik olanağı da sağlıyor. miniworx All Round, yalnız banyo ve mutfaklarda değil;
tuvalet, kafe, bar gibi kamusal alanlarda da kullanılabiliyor.

mode: Beyaza meydan okuyan banyolar
VitrA Tasarım Ekibi, banyoda renk kullanımını teşvik etmek ve zamana meydan okuyan banyolar
tasarlayabilmek için, mode adını verdiği renk kombinasyon sistemini geliştirdi. German Design
Award 2020 kapsamında “Mükemmel Ürün Tasarımı” ödülüne layık görülen mode, dört renk paleti
üstüne kurulu sistemiyle, kullanıcısının tarzını yansıtan banyo atmosferleri yaratmaya olanak
tanıyor. Zeminle uyumlu banyo duvarlarında ton-sur-ton ve kontrast renklerle aksan yaratırken,
rölyef dokularla duvarlara hareket katıyor.
VitrA’nın mode sistemindeki ilk renk paletinde yer alan yosun grisi ile lava kırmızısı, ferah ve
enerjik banyolar yaratıyor. Kil beji, zümrüt yeşili ile buluşarak huzur ve güvenin adresi oluyor. Terra
rosa ve safir mavisi karolar bir araya geldiğinde duyguları harekete geçiriyor. Doğal taşın grisi,
amber sarısı ile tamamlandığında ise sıcak mekanlar doğuyor.
Kombinasyonları zenginleştirmek için sistem, renk ve ton çeşitliliği sunan mode, modüler boyutları
sayesinde VitrA’nın diğer karolarıyla da uyum sağlıyor. Banyodaki yıkanma, dinlenme, saklama ve
rahatlama alanlarını renklerle ayrıştırmak için akıllı çözümler öneren mode, VitrA’nın kullandığı ileri
teknolojiler sayesinde ince ve hafif olarak üretiliyor. Son dönemin mat yüzey trendini, kendi kendini
temizleyebilen yüzeylere taşıyan mode, kolay ve konforlu temizlik olanağıyla, banyoda hijyeni
artırıyor.

retromix: Yüzeylerde retro modası
Red Dot, German Design ve Good Design ödüllerine layık görülen VitrA’nın retromix karo sistemi,
geleneksel karo desenlerini yeniden yorumlayarak modern mekanlar tasarlanmasına olanak
tanıyor. Farklı coğrafyaların zaman içinde evrenselleşmiş geleneksel desenleri içinden geometrik
formlara odaklanıyor. Geçmişin izi, aynı zamanda el yapımı hissi veren etnik renklerdeki duvar
karolarına yansıtılıyor. Mekan tasarımıyla ilgili değişen beklentilere cevap verecek bir sistem olarak
geliştirilen retromix, kendi içindeki renk ve desen kombinasyonlarının yanı sıra, VitrA’nın diğer
koleksiyonlarıyla yakaladığı uyumla fark yaratıyor.

10x10 ve 15x15 cm boyutlarındaki kare sistem yapısıyla retromix, hem uygulama kolaylığı hem de
yaratıcılığa imkan veren bir döşeme çeşitliliği sunuyor. Grafik etkisi yaratan siyah-beyaz
kontrastını, sıcak ve soğuk çimento grisiyle zenginleştiriyor. Dört farklı etnik renkteki yer karoları
ise koleksiyonu benzersiz kılıyor. retromix, farklı desenleri siyah - beyaz, sıcak - soğuk çimento
grisi renk kombinasyonlarıyla zenginleştiriyor.
VitrA’nın retromix karo sistemi, değişik büyüklüklerdeki geleneksel desenlerin birlikte farklı
kompozisyonlarda kullanılabileceği güçlü bir grafik dil yaratarak sayısız atmosfer tasarımına ilham

veriyor. Geometrik formlardaki geleneksel desenleri 3 farklı ölçekte derinleştirerek yüzeylere boyut
katıyor. Ayrıca, farklı genişlikteki mekanlar için hiyerarşik ve yaratıcı döşeme alternatifleri sunuyor.

Doğadan yepyeni renk seçenekleri
VitrA’nın retromix ve mode karo sistemleri; 2020’ye doğadan gelen 4 yeni renkle damga vuruyor.
retromix ile uyumlu 10x10 cm ve mode ile kombinlenebilen 2,5x15 cm ebadındaki karolar; yosun,
taş, kil ve terra renklerini taşıyor. Duş alanı gibi eğilimli yüzeylere de kolaylıkla döşenebilen yeni
mode karoları, porselen bünyesiyle hem duvar hem de zemin uygulamalarına olanak tanıyor.

lambri: Banyoda ahşap trendi
VitrA lambri, ahşap dokusuyla banyolarda şık ve sıcak bir atmosfer yaratıyor. VitrA’nın küçük ebatlı
karolarıyla uyumlu, ahşap panel görünümlü lambri karoları, duvarlarda farklı dokuları bir arada
kullanma trendini banyolara taşıyor.

