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With the number of travellers increasing every day, hotel 
guests now have increasingly varying expectations.  Young, 
old, disabled, pregnant, child... In hotels where service 
quality and safety are very important, comfort continues to 
be a significant feature. Environmental approaches are also 
becoming more important for both clients and operators. 
Today, we are living in an age of "green buildings". 
Environmentally-friendly materials are preferred in the 
construction phase; designs that save water and energy 
are preferred when the building becomes operational. In 
addition to investment costs, employers now also care 
about the operational costs of buildings, and they demand 
economic solutions.

All these factors make it necessary to exceed standards. 
Today, the key words in hotel design are "design for all, 
sustainability, safety, comfort, aesthetics and economy".

With more than half a century of experience, VitrA is the 
solution partner of professionals; this catalogue brings 
together VitrA products that are suitable for hotels, we 
aim to meet the requirements of esteemed architects and 
designers. 

VitrA's tile collections constitute an indispensable  part of 
ideal hotel solutions not only for bathrooms but also for 
lobbies, cafes, restaurants, pools and all spaces.

Günümüzde seyahat eden insan sayısı her geçen gün artarken, 
otel konuklarının beklentileri de giderek farklılaşıyor. Genç, 
yaşlı, engelli, hamile, çocuk… Hizmet kalitesi ve güvenliğin 
büyük önem taşıdığı otellerde, konfor da önemli bir unsur 
olmayı sürdürüyor. Çevreci yaklaşımlar ise hem müşteri, 
hem de işletmeci için giderek daha önemli hale geliyor. Artık 
“yeşil bina” döneminde yaşıyoruz. Yapım aşamasında çevre 
dostu malzemeler tercih edilirken, bina hayata geçtikten 
sonra, kullanım sırasında da su ve enerjiden tasarruf sağlayan 
tasarımlar tercih ediliyor. İşverenler yatırım maliyetinin yanı sıra, 
binaların işletim maliyetini de önemsiyor ve ekonomik çözümler 
talep ediyor. 

Tüm bu faktörler, standartların aşılmasını gerektiriyor. 
Günümüzde otel tasarımının anahtar kelimeleri “herkes için 
tasarım, sürdürülebilirlik, güvenlik, konfor, estetik ve ekonomi” 
olarak öne çıkıyor.

Yarım asırı aşkın deneyimiyle profesyonellerin çözüm 
ortağı olan VitrA, otellere uygun ürünlerini bir araya 
getirdiği bu katalogla, siz değerli mimarların ve 
tasarımcıların ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedefliyor. 

Banyoların yanı sıra, lobiler, kafeler, restoranlar, havuzlar ve tüm  
alanlarda,  VitrA'nın karo koleksiyonları da ideal otel çözümlerinin 
vazgeçilmez bir parçasını oluşturuyor. 
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T4 Cascade Flow Faucet
T4 Şelale Akışlı Armatür
Indeed

Nest Trendy Faucet Series
Nest Trendy Armatür Serisi
Pentagon Design

Flo S Basin Mixer
VitrA Design Team
Flo S Lavabo Bataryası 
VitrA - Artema Tasarım Ekibi

X-Line Faucet Series
VitrA Design Team
X-Line Armatür Serisi
VitrA - Artema Tasarım Ekibi

The superior design, quality and 
innovative features of VitrA products 
are acknowledged with some of the 
world’s most prestigious awards.

Tasarımı, yenilikçiliği, üretim kalitesi, 
hayata değer katan özellikleriyle 
VitrA ürünleri dünyanın en saygın 
yarışmalarında çok sayıda ödül kazanıyor.

Design excellence recognized.
İyi tasarım kazandırır.

Metropole 
Rim-ex, 
VitrAfresh 
NOA

2014

Bella Wall-hung WC pan
VitrA Design Team
Bella Asma Klozet
VitrA - Artema Tasarım Ekibi

Watersmart Urinal
VitrA Design Team
Watersmart Pisuvar 
VitrA - Artema Tasarım Ekibi

Memoria Faucet Series
Memoria Armatür Serisi
Christophe Pillet

Brava Faucet Series
Brava Armatür Serisi
Pentagon Design
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Memoria Mineralcast Washbasins
Memoria Infinit Lavabolar
Christophe Pillet

System Infinit
Mineralcast Washbasins
VitrA Design Team
System Infinit Lavabolar
VitrA - Artema Tasarım Ekibi

Water Jewels Washbasins
VitrA Design Team
Water Jewels Lavabolar
VitrA - Artema Tasarım Ekibi

2013

2014

Nest Trendy/Nest
Furniture & CSW Series
Nest Trendy / Nest
Mobilya ve SSG Serisi
Pentagon Design

Notte Compact Shower Unit
Notte Kompakt Duş Ünitesi
Nexus

Roomy Compact Shower Unit
VitrA Design Team
Roomy Kompakt Duş Ünitesi
VitrA - Artema Tasarım Ekibi

Options Lux Series
VitrA Design Team
Options Lux Serisi
VitrA - Artema Tasarım Ekibi

İstanbul Washbasin
İstanbul Lavabo
Ross Lovegrove

Memoria Black Serisi
Christophe Pillet

2013

Sirius Control Panel
VitrA Design Team
Sirius Kumanda Paneli
VitrA - Artema Tasarım Ekibi
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Fango Mix Tile Series
VitrA Design Team
Fango Mix Karo Serisi
VitrA Tasarım Ekibi

Deja Vu Tile Series
VitrA Design Team
Deja Vu Karo Serisi
VitrA Tasarım Ekibi

Provence Tile Series
VitrA Design Team
Provence Karo Serisi
VitrA Tasarım Ekibi

Terra Nova Tile Series
VitrA Design Team
Terra Nova Karo Serisi
VitrA Tasarım Ekibi

Woodmix Tile Series
VitrA Design Team
Woodmix Karo Serisi
VitrA Tasarım Ekibi

Rococo Tile Series
VitrA Design Team
Rococo Karo Serisi
VitrA Tasarım Ekibi

Versus Tile Series
VitrA Design Team
Versus Karo Serisi
VitrA Tasarım Ekibi

Cement-Tech Tile Series
VitrA Design Team
Cement-Tech Karo Serisi
VitrA Tasarım Ekibi

Pera Tile Series
VitrA Design Team
Pera Karo Serisi
VitrA Tasarım Ekibi

Vichy Tile Series
VitrA Design Team
Vichy Karo Serisi
VitrA Tasarım Ekibi

2014

2016

2016
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Balance Tile Series
VitrA Design Team
Balance Karo Serisi
VitrA Tasarım Ekibi

African Dots Tile Series
Dima Loginoff
African Dots Karo Serisi
Dima Loginoff

Samba Tile Series
VitrA Design Team
Samba Karo Serisi
VitrA Tasarım Ekibi

Ultra Karo Serisi
VitrA Tasarım Ekibi
Ultra Karo Serisi
VitrA Tasarım Ekibi

Vegas Tile Series
VitrA Design Team
Vegas Karo Serisi
VitrA Tasarım Ekibi

Uptown Tile Series
VitrA Design Team
Uptown Karo Serisi
VitrA Tasarım Ekibi

4D Tile Series
Defne Koz
4D Karo Serisi
Defne Koz

Pompei Tile Series
VitrA Design Team
Pompei Karo Serisi
VitrA Tasarım Ekibi

2012

2013

2014
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Production
Our manufacturing plants make 
smart use of resources and invest in 
recycling systems that minimize raw 
material consumption and energy 
waste. 

Through adjustments in kiln 
temperatures, we use 15 percent 
less energy in firing processes. 

Our wastewater treatment system 
enables us to reuse all the effluent 
from our production processes and 
reduce freshwater consumption.

100 percent of the sludge from 
our ceramic sanitary ware plant is 
recycled as raw material for our tile 
production. 

Management
Sustainability is a central 
component of our management 
practices involving employees, 
stakeholders and social projects. 
VitrA employees receive training on 
efficient water and energy use, and 
we expect our business partners to 
share our concern and take action 
as well.

VitrA is a longstanding sponsor 
of the Eczacıbaşı Hygiene Project, 
which strives to improve the 
quality of life at primary boarding 
schools through improvements in 
infrastructure, social programs and 
awareness of good personal hygiene 
practices. 

Design 
Sustainability principles guide our 
design process. Smartly designed 
VitrA products for residential and 
public spaces minimize end-user 
water consumption.  

Our urinals, WC pans and faucets 
enable households to save as much 
as 190 tons of water per year. 

Blue Life is VitrA’s dedicated approach to 
sustainable production, management and 
design.

Production Certificates 
ISO 9001 Quality Management 
ISO 14001 Environmental Management 
ISO 50001 Energy Management 
OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Management 

World’s first 
Environmental Product 
Declaration for ceramic 
sanitary ware

Turkey’s first 
Environmental Product 
Declaration for faucets

Turkey’s first 
European Water 
Label for faucets

Turkey's first and only 
European Eco-label for 
porcelain tiles

Turkey's first and only 
Greenguard Gold 
Certificate for porcelain 
tiles

Turkey's first and 
only Environmental 
Product Declaration for 
porcelain tiles
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Üretimde, hammaddeyi bilinçli 
kullanıyoruz, tesislerde geri dönüşüm 
sistemlerine yatırım yaparak üretim 
sırasındaki hammadde kullanımı ve 
enerji kaybını en aza indiriyoruz.

Seramik pişirimi sırasında fırın ısılarında 
yüzde 15 enerji tasarrufu sağlıyoruz.

Devreye giren atık su dönüşümü 
sistemiyle, suyu yeniden kullanıma 
alıyoruz.

Seramik sağlık gereçleri çıkış 
çamurunun %100’ünü, karo üretiminde 
hammadde olarak değerlendiriyoruz.

 

Yönetimde, çalışanlarımız, 
iş ortaklarımız ve toplumsal 
çalışmalarımızda sürdürülebilirliği 
esas alıyoruz. Çalışanlarımıza su ve 
enerji üzerine eğitimler veriyor, birlikte 
çalıştığımız kurumların bu kavramlara 
olan yaklaşımlarına önem veriyoruz.

Eczacıbaşı Hijyen Projesi çerçevesinde 
Yatılı İlköğretim Bölge Okulları’nda 
hijyenin önemi üzerine eğitimler 
vermeye devam ediyoruz.

Tasarımda, aynı ilkeyi konut ve toplu 
kullanım alanında sunduğumuz 
projelerde de devam ettiriyoruz. Akıllı 
tasarımlar yoluyla kişi başına düşen su 
tüketimini en aza indiriyoruz.

Geliştirdiğimiz pisuvar, klozet 
ve armatürler sayesinde yıllık su 
tüketiminde hane başına 190 ton 
tasarruf sağlanıyor.

Blue Life, VitrA’nın üretim, yönetim ve tasarımda 
benimsediği sürdürülebilirlik anlayışıdır.

Üretim Sertifikaları
ISO 9001 Kalite Belgesi
ISO 14001 Çevre Belgesi
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

Dünyada seramik sağlık 
gereçleri için Çevresel 
Ürün Beyanı sahibi ilk 
marka

Çevresel Ürün Beyanı 
sahibi Türkiye’nin ilk 
armatür üreticisi

Litre/Dakika

Avrupa Su
Etiketi

Avrupa su etiketi 
sahibi Türkiye’nin 
ilk armatür üreticisi

Türkiye’de Greenguard 
Gold Sertifikası sahibi 
ilk ve tek porselen karo 
üreticisi.

Avrupa Birliği 
Eko-Etiket sahibi 
Türkiye’nin ilk ve tek 
markası

Çevresel Ürün Beyanı 
sahibi Türkiye’nin ilk 
ve tek porselen karo 
üreticisi
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This icon indicates VitrA 
products recommended for 
Green Building Certification. 

Download as PDF.

PDF olarak indirin.

Yeşil bina sertifikasyonu için 
önerilen ürünler kataloglarda bu 
ikon ile belirtilmektedir.
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Green Bathroom 
Solutions

Environmentally-friendly VitrA 
products help construction 
projects to gain points toward 
LEED, BREEAM and DGNB Green 
Building Certification. 

Yeşil Banyo 
Çözümleri

VitrA ve Artema, LEED, BREEAM 
ve DGNB yeşil bina sertifikasyonları 
kapsamındaki projelerde çevresel ayak 
izi düşük ürünleriyle binalara puan 
kazandırarak, projelerin bu sertifikalara 
sahip olmasına katkıda bulunuyor. 

24-50% 
reduction 
in energy 

consumption

Enerji 
tüketiminde

azalma
%24-50

CO2 

salımında

%33-39
azalma

Su
tüketiminde

%40
azalma

Atıklarda

%70
azalma

40% 
reduction in 
water use

33-39% 
decrease in 

CO2 emissions

70% 
decrease in 

waste
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01
Boutique hotels, large hotels, ecological hotels, SPA 
hotels... Whatever the scale and quality of your project 
may be, VitrA solutions aiming to bring guest expectations 
and architectural requirements together with a perfect 
interpretation are waiting for you in the following pages. 
You can make countless combinations using accurately 
designed VitrA products. Whatever conditions and 
requirements may apply, in the world of VitrA you can 
explore solutions that add value to your project and 
contribute to the happiness of your guests and success of 
hotel operators.

Butik oteller, büyük oteller, ekolojik oteller, SPA otelleri...
Projenizin çapı ve niteliği ne olursa olsun, konukların 
beklentilerini ve mimari zorunlulukları kusursuz bir yorumla 
birleştirmeyi amaçlayan VitrA çözümleri ilerleyen sayfalarda 
sizi bekliyor. Doğru tasarlanmış VitrA ürünleri sayesinde sayısız 
farklı kombinasyon elde etmeniz mümkün. Koşullar ve ihtiyaçlar 
ne olursa olsun, hem otel konuklarının mutluluğuna hem de 
işletmecilerin başarısına katkıda bulunan ve projenize değer 
katan çözümleri VitrA dünyasında keşfedebilirsiniz.

Different hotels. Different expectations.
Ideal solutions.

Farklı oteller. Farklı beklentiler. 
İdeal çözümler.  
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> Hotel guests use bathrooms for personal hygiene and 
care. When designing the basin and its surroundings, 
care should be taken to create an extra space of at 
least  0.25 m2 on the vanity unit and select a suitable 
faucet so that there is no water splash.

> Flush fitting shower trays ending at the floor level 
are preferred more commonly compared to bathtubs. 
There must be a drain on the floor to protect against 
any possible flooding. It is recommended to have a 
strainer and a quality siphon for the drain.

> It is also possible to create shower areas by adding a 
strainer to a floor tile. In such a case, it is important to 
make sure that the strainer used is manufactured for 
that purpose.

> When selecting environmentally-friendly products, 
you should always look for water-saving features both 
during use and during cleaning and maintenance.

> A hotel room has an average lifetime of 10 years. 
Products that are durable against intensive usage, 
vandalism, corrosion and chemical cleaning agents 
should be preferred.

> Whether ceramic or porcelain, it is recommended 
that anti-slip products are used for floor tiling.

> Hygiene, cleaning and maintenance are musts for 
all hotels. The choice of bonding agents and merging 
details of floor tiles used in rooms and bathrooms as 
well as in lobbies, cafés, restaurants and pool areas 
are important. Unnecessary merging points should be 
avoided in particular.

> When selecting ceramics or porcelains, it is 
recommended that you opt for rectified products or 
have 1-2 mm grouting grooves.

> If shower areas are enclosed with glass, the glass 
used must be shatter-proof. Materials used to cover 
walls must be resistant against humidity.

> In many hotels and resorts, there is a regulatory 
requirement to have at least one room designed to be 
suitable for the disabled. In many countries, every one 
out of 20 rooms are designed for use with wheelchairs. 
Hotels must be accessible for everyone, which makes it 
necessary to take extra care with level differences and 
how different materials are joined on the floor, and to 
avoid using high thresholds.

> Otel konukları, banyoyu aynı zamanda kişisel bakım 
için kullanıyor. Lavabo ve çevresi düzenlenirken, 
lavabo tezgahında en az 0,25 m2 ek alan yaratmak, su 
sıçratmaması için lavaboyla armatürü uyumlu seçmek 
gerekiyor.

> Zemin seviyesinde biten duş tekneleri küvetlere oranla 
daha çok tercih ediliyor. Su taşma tehlikesine karşı, 
zeminde mutlaka gider olması gerekiyor. Giderin süzgeç ve 
nitelikli bir sifona sahip olması öneriliyor.  

> Zeminde yer karosuna süzgeç eklenerek duş alanları 
yaratmak da mümkün. Burada en önemli unsur, kullanılacak 
süzgecin bu işleve uygun biçimde üretilmiş olması. 

> Çevre dostu ürünler seçilirken, kullanım sırasında olduğu 
kadar temizlik ve bakım sürecinde de az su tüketme 
özelliğinin aranması gerekiyor.  

> Bir otel odasının ortalama ömrü 10 yıl. Yoğun kullanım, 
vandalizm, korozyon ve kimyasal temizlik ürünlerine karşı 
dayanıklı ürün ve aksesuarlar tercih edilmeli. 

> İster seramik ister porselen olsun, zemin kaplamalarında 
kaymazlık özelliği olan ürünlerin kullanılması öneriliyor. 

> Hijyen, temizlik ve bakım, otellerin olmazsa olmazı. 
Odalar ve banyoların yanısıra lobiler, kafeler, restoranlar ve 
havuz alanlarında kullanılan karoların birleşim detayları ve 
bağlayıcı malzemelerin seçimi önemli. Özellikle gereksiz 
birleşim noktalarından kaçınılmalı.

> Seramik ve porselen seçimlerinde rektifiyeli ürünlerin 
tercih edilmesi ya da derzlerin 1-2 mm olarak uygulanması 
öneriliyor.  

> Duş alanı camla kaplandığı takdirde, camın mutlaka 
kırılmaz malzemeden seçilmesi gerekiyor. Duvarlara 
kaplanan malzemenin, neme karşı dayanıklı olması 
gerekiyor. 

> Birçok otel ve tatil köyünde, en az bir odayı engellilere 
uygun oluşturma zorunluluğu var. Pek çok ülkede her 20 
odadan biri tekerlekli sandalyeye göre planlanıyor. Otellerin 
herkes için erişilebilir olması gerekiyor. Bu da tasarımda kot 
farklarına ve farklı malzemelerin zeminde birleşimine dikkat 
edilmesi, eşik kullanılmaması gereğini doğuruyor. 

What to look for in hotel projects?
Otel projelerinde nelere dikkat edilmeli?  
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19ÜRÜN SERİ ADI

Design power to add value
Tasarımın değer katan gücü

With special VitrA collections bearing the signature 
of world renowned designers, you can add value to 
your projects. With a unique approach to aesthetics, a 
luxurious touch and cleverly thought out details, making 
a difference is entirely in your hands. Ideal solutions 
for hotels aiming to give their guests a memorable 
experience are waiting for you in the following pages.

Dünyaca ünlü tasarımcıların imzasını taşıyan, çok özel 
VitrA koleksiyonlarıyla otel projelerinize değer katabilirsiniz. 
Benzersiz bir estetik anlayışı, lüks bir dokunuş ve zekice 
düşünülmüş ayrıntılarla fark yaratmak sizin elinizde. 
Konuklarına unutulmaz bir deneyim yaşatmayı hedefleyen 
oteller için ideal çözümler, ilerleyen sayfalarda sizi bekliyor. 

> Memoria

> Memoria Black

> T4

> Notte

> Deja Vu

> Fango Mix

> VitrA Laminam® 

> Pera

> Uptown

> Vintage
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Memoria Bathroom Furniture Series
Memoria Banyo Mobilya Serisi
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In touch with your 
senses
VitrA’s in touch with your senses 
Memoria series bears the signature 
of French designer Christophe 
Pillet. Having created interior 
designs for many famous hotels 
and restaurants, Pillet created the 
Memoria series based on emotions. 
Coming to fore with its simplicity 
and functional features, the series 
stimulates the senses with Pillet’s 
design. Making an ideal choice also 
for hotel projects, the series uses 
the Mineralcast Technology, in which 
elegant and sharp forms come 
together perfectly.

Memoria offers alternatives that suit 
today’s trends, with colour options 
of matte walnut and metallic grey.

Hislerinize dokunan 
tasarım
VitrA’nın hislerinize dokunan serisi 
Memoria, Fransız tasarımcı Christophe 
Pillet’nin imzasını taşıyor. Birçok 
ünlü otel ve restoranın iç mekan 
tasarımlarını gerçekleştiren Pillet, 
Memoria serisini hislerden yola 
çıkarak tasarladı. Yalınlığı ve işlevsel 
özellikleriyle öne çıkan seride Pillet’nin 
yaşattığı deneyim, duyuları harekete 
geçiriyor. Otel projeleri için de ideal 
bir seçenek oluşturan seride kullanılan 
Infinit teknolojisi sayesinde, ince ve 
keskin formlar kusursuz biçimde bir 
araya geliyor. 

Memoria, mat ceviz ve metalik gri 
seçenekleriyle bugünün eğilimlerine 
uygun alternatifler sunuyor.

Walnut
Ceviz

Metallic Grey
Metalik Gri

Memoria Tall Unit, With Mechanism
Memoria Mekanizmalı Boy Dolabı
45 cm
58384

 

Memoria Illuminated Mirror 
Memoria Aydınlatmalı Ayna
120 cm
56476

Skyline 
Wall Tile, Dark Mink
Duvar Karosu, Koyu Vizon 
30x60 cm
K915015R

Woodplus
Floor Tile, Walnut
Yer Karosu, Ceviz 
22,5x90 cm
K913066R
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Memoria Bathroom Furniture Series
Memoria Banyo Mobilya Serisi

Hotel bathrooms must be more 
durable than personal bathrooms. 
The Memoria washbasin is designed 
with a slight inward slant to prevent 
water from leaking onto the floor 
or into the furniture. It also helps in 
keeping the room as new as its first 
day.

Otel banyoları özel banyolara göre daha 
dayanıklı olmalı. Memoria lavabonun, 
içe doğru eğimli tasarlanmış kenarları, 
yere ve mobilyaya su sızmasını 
engelliyor. Bu da banyonun hep ilk 
günkü gibi kalmasına yardımcı oluyor. 

Memoria Built-in Basin Mixer 
Memoria Ankastre Lavabo Bataryası
A4231457EXP
A4231457

Memoria Vanity Basin
Memoria Etajerli Lavabo
120 cm
58368

Working with world-renowned 
brands, Christophe Pillet 
has designed the interiors 
decorations of many boutique 
hotels and restaurants. 
Internationally recognized 
with his design portfolio 
and the quality of his works, 
Pillet is a multidisciplinary 
designer working in many 
fields including architectural, 
product, furniture, interior 
and stage design and also as 
art director. Being a French 
designer,  his affiliation with 
the fashion world is reflected 
in his approach to materials 
and forms; in his designs, Pillet 
seeks “simplicity, timelessness 
and graceful touches”.

Dünyaca ünlü markalarla çalışan 
Christophe Pillet birçok butik 
otel ve restoranın iç mekan 
tasarımlarını gerçekleştirdi. 
Tasarım yelpazesi ve çalışmalarının 
kalitesiyle uluslararası alanda 
takdir gören Pillet, mimarlık, 
ürün, mobilya, iç mekan ve sahne 
tasarımı, sanat yönetmenliği 
gibi birçok alanda çalışan, 
multidisipliner bir tasarımcı. 
Fransız tasarımcının moda 
dünyasına yakınlığı, malzeme 
ve form anlayışına da yansıyor; 
tasarımlarında kendi tarifiyle 
“yalınlık, zamansızlık ve zarif 
dokunuşların” izini sürüyor.

Creator of the Memoria series  
Memoria serisinin yaratıcısı

Christophe 
Pillet
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With Memoria’s elegant solutions, 
hotel guests can more easily arrange 
their belongings. Memoria has lots 
of drawers, which also have small 
compartments to house small items. 

Memoria’nın şık çözümleriyle, otel 
konukları eşyalarını çok daha kolay 
düzenleyebiliyor. Memoria’da çok 
sayıda çekmece ve hatta küçük eşyaları 
ayırmak için, çekmeceler içinde kutular 
bulunuyor. 

Memoria Washbasin Unit
Memoria Lavabo Dolabı
120 cm
58356

Woodplus
Floor Tile, Walnut
Yer Karosu, Ceviz 
22,5x90 cm
K913066R
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Memoria Mineralcast Washbasins
Memoria Infinit Lavabolar

Memoria mineralcast washbasins 
bring a new style to hotel 
bathrooms with their fine edges and 
crisp forms. With no overflow holes, 
Memoria mineralcast washbasins 
have smooth surfaces that 
complement the elegance of your 
hotel rooms.

The ceramic basin pushes the 
limits of sophistication with its 
authentic design, while also offering 
a highly durable alternative for hotel 
projects.

Infinit Memoria çanak lavabolar, ince 
kenarları ve keskin hatlı formlarıyla, otel 
banyolarına yeni bir tarz getiriyor. Su 
taşma deliği olmayan Infinit Memoria 
lavabolar pürüzsüz yüzeyleriyle 
otel şıklığını ayrıntılı bir şekilde 
tamamlıyorlar.

Mineral döküm lavabo, özgün 
tasarımıyla inceliğin sınırını zorlarken 
aynı zamanda otel projeleri için son 
derece dayanıklı bir seçenek sunuyor.

Memoria Mineralcast Rectangular Bowl
Infinit Memoria Dikdörtgen Çanak Lavabo
80 cm
M58000001000

Memoria Mineralcast Oval Bowl
Infinit Memoria Oval Çanak Lavabo
80 cm
M58000002000

Memoria Mineralcast TV Bowl
Infinit Memoria TV Çanak Lavabo
63 cm
M58000003000

Memoria Mineralcast Round Bowl
Infinit Memoria Yuvarlak Çanak Lavabo
40 cm
M58000005000

Memoria Mineralcast Square Bowl
Infinit Memoria Kare Çanak Lavabo
40 cm
M58000004000
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Memoria Faucet
Memoria Armatür

Memoria faucets complement 
elegant and smartly designed hotel 
bathrooms. Manufactured in-line 
with  the perfect principles of the 
Memoria Series, these faucets reflect 
the times and trends with a range of 
distinctive models.  

Memoria faucets offer a wide 
selection of products that are easy 
to use with their control levers that 
comfortably fit in the palm of your 
hand, and respectable to nature with 
their water-saving aerators.

Şık ve zekice tasarlanmış otel 
banyolarını Memoria armatürler 
tamamlıyor. Memoria serisinin 
kusursuz ilkeleri doğrultusunda üretilen 
armatürler, farklı modelleriyle zamanı ve 
trendleri yakalıyor.

Memoria armatür, avuç içi kumanda 
kolu sayesinde kolayca kullanılan, su 
tasarruflu perlatör özelliğiyle doğaya 
saygılı, zengin bir ürün yelpazesi 
sunuyor.

Memoria Electronic Basin Mixer
Memoria Elektronik Lavabo Bataryası 
A4233557EXP
A4233557

Memoria Built-in Bath/Shower Mixer
With Handshower
Memoria Ankastre Banyo Bataryası
Tek Kumandalı
A42347EXP
A42347

Memoria Built-in Basin Mixer
Memoria Ankastre Lavabo Bataryası
A4231457EXP
A4231457

Memoria Basin Mixer With Pop-up,
For Bowls
Memoria Yüksek Lavabo Bataryası
Tek Kumandalı, Sifon Kumandalı
A42330EXP
A42330

Memoria Basin Mixer
For 3-hole Basins
Memoria Lavabo Bataryası 
3 Delikli Lavabolar İçin
A4231557EXP
A4231557

Memoria Built-in Basin Mixer
Memoria Ankastre Lavabo 
Bataryası
A42345EXP
A42345



26 DESIGN POWER TOO ADD VALUE / TASARIMIN DEĞER KATAN GÜCÜDESIGN POWER TOO ADD VALUE / TASARIMIN DEĞER KATAN GÜCÜ

Memoria Black Bathroom Furniture Series
Memoria Black Banyo Mobilya Serisi
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Exclusive bathroom 
experience 
Memoria Black creates a difference 
with the design by Christophe 
Pillet and is ready to add value to 
your hotel project. Memoria Black 
complements slim edges and 
sharp line forms with smart details 
and offers exclusive bathroom 
experience to hotel guests. 

 

Ayrıcalıklı bir banyo 
deneyimi
Christophe Pillet imzasıyla fark yaratan 
Memoria Black, otel projenize değer 
katmaya hazır. Memoria Black ince 
kenarları ve keskin hatlı formları 
akıllı detaylarla tamamlıyor ve otel 
konuklarına ayrıcalıklı bir banyo 
deneyimi sunuyor. 

Patterned Oak
Hareli Meşe

Matte Black
Mat Siyah

Memoria Black Counter
Memoria Black Tezgah
120 cm
58267

Deluxe Illuminated Mirror
Deluxe Aydınlatmalı Ayna
120 cm
58270

Memoria Rectangular Bowl
Memoria Dikdörtgen Lavabo
82 cm
5882

Ultra 
Floor Tile, Anthracite
Yer Karosu, Antrasit 
45x90 cm
K901875LPR
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Memoria Black can be easily 
customized to projects of all sizes 
thanks to its various modules and 
size options and is designed to 
create a select atmosphere with all 
its technology benefits. 

Farklı modül ve boyut seçenekleri 
sayesinde her büyüklükte projeye göre 
rahatlıkla kişiselleştirilebilen Memoria 
Black, tüm teknolojik artılarıyla birlikte 
seçkin bir atmosfer yaratmak için 
tasarlandı.

Memoria Black Bathroom Furniture Series
Memoria Black Banyo Mobilya Serisi

Memoria Black Tall Unit
Memoria Black Boy Dolabı
40 cm
58278 

Memoria Black Counter
Memoria Black Tezgah
120 cm
58267

Deluxe Mirror With Mini 
Magnifier Mirror
Deluxe Aydınlatmalı Ayna
40 cm
58271
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Large full extension drawers offers 
unlimited ease of use with its various 
dimensions. 

Tam açılır geniş çekmeceler, farklı ölçü 
seçenekleri ile kullanımda sınırsız kolaylık 
sağlıyor.

There is a smoke-colored mirror on the back 
of rotating open shelf unit in Memoria Black 
series. So, it can be used both as a shelf and 
mirror. 

Memoria Black serisinin dönen açık raf ünitesinin 
arka yüzünde füme ayna bulunuyor. Bu sayede 
istenirse raf istenirse ayna olarak kullanılabiliyor.

Memoria Black Lower Unit
Memoria Black Alt Modül
80 cm
58275

Memoria Black Upper Unit
Memoria Black Üst Modül
20 cm
58276 - 58276
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Memoria Washbasins
Memoria Lavabolar

Washbasins that are designed with 
slim edges, four different color 
options and rectangular, oval and 
round forms match with furniture 
perfectly and are ready to add value 
to hotel bathrooms. 

İnce kenarlı, dört ayrı renk seçeneği 
olan dikdörtgen, oval ve yuvarlak 
formda lavabolar, mobilyalar ile 
mükemmel bir uyum sağlayarak otel 
banyolarına değer katmaya hazır.

Memoria Black Rectangular Bowl
Memoria Black Diktörtgen Lavabo
82 cm
5882

DESIGN POWER TOO ADD VALUE / TASARIMIN DEĞER KATAN GÜCÜ
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Round Washbasin, White
Yuvarlak Lavabo, Parlak Beyaz
50 cm
5880

Round Washbasin, Matte Black
Yuvarlak Lavabo, Mat Siyah 
50 cm
5880

Round Washbasin, Matte Taupe
Yuvarlak Lavabo, Mat Bej
50 cm
5880

Oval Washbasin, Matte Black
Oval Lavabo, Mat Siyah 75 cm
5881

Rectangular Washbasin, Matte Black
Diktörtgen Lavabo, Mat Siyah 
82 cm
5882

Memoria Rim-ex WC Pan, Matte Black
Memoria Rim-ex Klozet, Mat Siyah 
5885

Memoria Rim-ex WC Pan, Matte Taupe
Memoria Rim-ex Klozet, Mat Bej 
5885

Memoria Rim-ex WC Pan, Matte White
Memoria Rim-ex Klozet, Mat Beyaz 
5885

Memoria Rim-ex WC Pan, White
Memoria Rim-ex Klozet, Parlak Beyaz 
5885

Rectangular Washbasin, Matte Taupe
Diktörtgen Lavabo, Mat Bej
82 cm
5882

Rectangular Washbasin, Matte White
Diktörtgen Lavabo, Mat Beyaz
82 cm
5882

Rectangular Washbasin, White
Diktörtgen Lavabo, Parlak Beyaz
82 cm
5882

Oval Washbasin, Matte Taupe
Oval Lavabo, Mat Bej
75 cm
5881

Oval Washbasin, Matte White
Oval Lavabo, Mat Beyaz
75 cm
5881

Oval Washbasin, White
Oval Lavabo, Parlak Beyaz
75 cm
5881

Round Washbasin, Matte White 
Yuvarlak Lavabo, Mat Beyaz 50 cm
5880

Various colors and gloss and mat glaze 
options are very suitable for hotel projects 
that are targeting select pleasures. 

Değişik renkler parlak ve mat sır seçenekleri 
seçkin zevklere seslenen otel projeleri için 
çok uygun.
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Brava Faucet
Brava Armatür

With its characteristic and appealing 
design, new Brava faucet adds a 
special touch to the delicately-
planned hotel projects. 
 

Yeni Brava armatür kendine özgü ve 
çarpıcı tasarımıyla, özenle planlanmış 
otel projelerine farklı bir dokunuş 
katıyor. 
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Modern, bold and 
confident 
Brava stands out with its sculptural 
form and modern standing and 
complements bathroom atmosphere 
with its bold and confident line 
because an impressive project 
consists of impressive details.

Modern, cesur ve 
kendinden emin
Heykelsi formu ve modern duruşuyla 
öne çıkan Brava, cesur ve kendinden 
emin keskin çizgisi ile banyonun 
atmosferini tamamlıyor. Çünkü 
etkileyici bir proje etkileyici detaylardan 
oluşur.

Brava Basin Mixer
Brava Lavabo Bataryası
A42352EXP
A42352
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T4 Bathroom Furniture Series
T4 Banyo Mobilya Serisi



35

Style without 
compromising from 
functionality and 
durability
If you are working on a hotel 
project that focuses on design in 
the sense of both functionality and 
appearance, you will find that T4 has 
been designed to offer you the best 
solutions and meet every little detail 
of your expectations. Coming to 
fore with its simplistic lines, the T4 
series offers options that add value 
to hotel projects.

Seat cover and the back of the WC 
pan are perceived as one, creating 
an elegant appearance. Specially 
designed hidden assembly makes 
installation details invisible on the 
product and ensures more hygiene.

Cascade flow mixers offer a 
distinctive washing experience.

Coming in six different colour 
options, the furniture is resistant 
to water and humidity with their 
matte-lacquered and thermoform 
surfaces.

Fonksiyonellikten ve 
dayanıklılıktan ödün 
vermeyen şık görünüm
Hem işlev hem de görünüm anlamında 
tasarıma odaklanan bir otel projesi 
üzerinde çalışıyorsanız, T4 her 
ayrıntısıyla beklentilerinizi karşılamak 
ve size en iyi çözümleri sunmak için 
tasarlandı. Sade çizgileriyle öne çıkan 
T4 serisi, otel projelerine değer katan 
seçenekler sunuyor.

Kapak ve klozetin arka kısmının 
tek parça gibi algılanması zarif bir 
görünüm sunuyor. Özel tasarlanmış 
gizli montaj seti ürün üzerindeki montaj 
detaylarını görünmez kılarken, aynı 
zamanda daha fazla hijyen sağlıyor.

Şelale akışlı bataryalar, farklı bir duş 
deneyimi sunuyor.

Altı farklı renk seçeneği olan mobilyalar 
mat-lake ve termoform yüzeyleri ile 
suya ve neme dayanıklı.

T4 Double Tall Unit
T4 Çiftli Boy Dolabı
54729

Lacquered
MDF Üzeri Lake

Matte White
Mat Beyaz

Matte Burgundy
Mat Bordo

Matte Grey
Mat Gri

White High Gloss
Parlak Beyaz

Hacienda Black
Hasiente Siyah

Hacienda Brown
Hasiente Kahve

Thermoform
Termoform

Skyline 
Wall and Floor Tile, Cream
Duvar ve Yer Karosu, Krem  
30x60 cm
K914982R
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T4 Basin
T4 Lavabo

For hotel bathrooms, functionality 
and aesthetics are equally 
important... In both these senses, 
T4 basins are a product of the 
quest for perfection and shine  with 
their elegant and modern forms. T4 
basins can be used with full column 
pedestals, trap covers or basin 
cabinets. Moreover, they come in 
a wide variety of dimensions and 
models to suit all hotel bathrooms.

Water resistant and easy-to-clean 
glass counter tops meet the 
hygiene needs in hotel projects 
and contribute to an aesthetic 
appearance in basin cabinets. T4’s 
uniquely elegant bowl basin boosts 
a functional design. On the left hand 
of the vanity unit, there is extra 
space that can be used by hotel 
guests.

Otel banyoları için işlev de önemli, 
estetik de... Her iki anlamda 
kusursuzluk arayışının ürünü olan T4 
lavabolar zarif ve modern formlarıyla 
öne çıkıyor. T4 lavabolar kolon ayak, 
yarım ayak veya lavabo dolabı ile 
kullanıma uygun. Ayrıca farklı otel 
banyolarına  uyum sağlayacak boyut ve 
çeşit zenginliğine sahip.

Suya dayanıklı ve kolay temizlenebilen 
cam tezgahlar, otel projelerinde 
hijyen ihtiyacına cevap veriyor, ayrıca 
lavabo dolaplarına estetik bir görünüm 
kazandırıyor. T4’e özgü zarif çanak 
lavabo işlevsel bir tasarıma sahip. 
Etajerin solunda ise otel konukları için 
ekstra kullanım alanı bulunuyor.

T4 high Counter Unit
T4 Yüksek Tezgah Ünitesi, Asimetrik
130x50x40 cm
54592 

T4 Glass Counter
T4 Cam Tezgah
130 cm
54614

T4 Asymmetrical Bowl
T4 Asimetrik Çanak Lavabo
80 cm
4462

T4 Basin Mixer, Cascade Flow
(For Bowls)
T4 Lavabo Bataryası
Şelale Akışlı Yüksek 
A41243EXP
A41243
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NOA Design Group designed the 
ceramic bathroom products, furniture 
and tubs. Faucets carry the signature of 
the Indeed design office. 

NOA Design Group, koleksiyonun 
seramik banyo ürünlerini, mobilya ve 
küvetlerini tasarladı. Armatürler ise 
Indeed tasarım ofisinin imzasını taşıyor. 

NOA & Indeed

T4 Bowl
T4 Çanak Lavabo 
60 cm
4461 

T4 Short Counter Unit
T4 Tezgah Ünitesi
180x50x17 cm
54601

T4 Glass Counter
T4 Cam Tezgah
180 cm
54620

T4 Built-in Basin Mixer, 
Cascade Flow
T4 Ankastre Lavabo Bataryası, 
Şelale Akışlı
A42237EXP
A42237

Uptown
Wall Tile, Cream
Duvar Karosu, Krem  
15x90 cm
K916802R



38 DESIGN POWER TO ADD VALUE / TASARIMIN DEĞER KATAN GÜCÜ

Available in 120x90 cm, 
160x90 cm, 90x90 cm

120x90 cm, 160x90 cm, 
90x90 cm ebat seçenekleri
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Notte

A special area of comfort for hotel 
guests... Bringing together features 
such as a music system, lighting and 
massage, Notte makes a difference 
with its design that adds extras to 
the shower function. 

The IonFresh massage shower 
systems in the Notte collection 
feature the IonFresh technology, 
which cleans the air, frees the 
bathroom from allergens and 
bacteria, helps preventing formation 
of mould, and thus creates a 
healthier shower area. Moreover, 
it can be integrated into all hotel 
bathrooms, hence offering practical 
solutions.

Otel konukları için özel bir keyif alanı... 
Müzik sistemi, aydınlatma ve masaj 
gibi özelliklerin bir araya geldiği Notte, 
duş işlevine ekstra özellikler ekleyen 
tasarımıyla fark yaratıyor. 

Notte koleksiyonunda bulunan IonFresh 
masajlı duş sistemleri, IonFresh 
teknolojisi sayesinde, havayı temizliyor, 
banyoyu alerjenlerden ve bakterilerden 
arındırıyor, küf oluşumunu engellemeye 
yardımcı oluyor, daha sağlıklı bir 
yıkanma alanı yaratıyor. Üstelik tüm 
otel banyolarına entegre edilebilmesi 
sayesinde pratik çözümler sunuyor.

Notte Shower Unit
Notte Kompakt Duş Ünitesi
160x90 cm
55945104000

Matte Black
Mat Siyah

Matte Gray
Mat Gri
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Deja Vu Series
Deja Vu Serisi

Deja Vu
Wall Tile, Geometric Decor White Gold
Duvar Karosu, Geometrik Dekor Beyaz Altın
33x100 cm
K938815R

Wall Tile, White
Duvar Karosu, Beyaz
33x100 cm
K937662R

Fango Mix 
Floor Tile, White
Yer Karosu, Beyaz
80x80 cm
K935256R



41

A ceramic series that is the offspring 
of a contemporary interpretation of 
damasque, a traditional ornamental 
art, and geometrical ornaments. 
Deja Vu offers a refined and elegant 
alternative with its golden print 
decors and borders in addition to 
the basic tiles with natural stone 
outlook for those intending to create 
a natural effect.

Geçmişin süsleme sanatlarından 
damask ve geometrik ornamentlerin 
günümüz teknolojileriyle yeniden 
yorumlanmasından doğan seramik 
serisi. Deja Vu, doğal bir etki yaratmak 
isteyenler için yalnızca doğal taş efektli 
fonu ile kullanılabileceği gibi, altın 
baskılı dekor ve bordürleriyle de rafine 
ve şık bir alternatif sunuyor.

Available in Ebat Alternatifleri:
Wall Duvar:  
33x100 cm

Wall Duvar:
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Fango Mix Series
Fango Mix Serisi

Fango Mix 
Floor Tile, White
Yer Karosu, Beyaz
22.5x90 cm
K935190R

Floor Tile, D. Grey
Yer Karosu, Koyu Gri
22.5x90 cm
K935186R

Floor Tile, Noche
Yer Karosu, Noce
22.5x90 cm
K935201R
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A ceramic series combining the 
timeless stone touch with natural 
color options. Fango Mix offers a 
matchless alternative for creating 
contemporary residences and 
modern buildings. In addition to 
creating extraordinary outlooks 
with wooden touches, monogram 
patterns and self-striped decors, 
its soundness makes the series 
especially ideal for high traffic areas.

Zamanın izlerini taşıyan taş dokusunu 
doğal renk paletiyle bir araya getiren 
seramik serisi. Fango Mix, çağdaş 
konutlar ve modern binalar yaratmak 
için benzersiz bir alternatif sunuyor. 
Ahşap dokulu, monogram desenli 
ve kendinden çizgili dekorlarıyla sıra 
dışı görünümler oluşturmaya imkan 
sağlayan seri, dayanıklılığı sayesinde 
yoğun trafikli alanlar için özellikle tercih
ediliyor.

Floor Yer:

Available in Ebat Alternatifleri:
Floor Yer: 
80x80 cm
60x60 cm
22,5x90 cm
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Oxide - Nero
Wall Tile
Duvar Karosu
100x300 cm
K353823

Floor Tile
Yer Karosu
50x100 cm
K355901



45

VitrA’s 1000x3000 mm large 
porcelain tiles offer rich texture and 
colour options with 3.5 and 5 mm 
Laminam series. Laminam porcelain 
tiles make a great difference with 
subtle details, and add value to 
interiors and exteriors in hotel 
projects. Laminam series brings 
quality and design together with 
wood, concrete, natural stone, 
ceramic and metal surface options.

Please refer to technical 
specifications section for more 
detailed information about I 
Naturali, Fokos, Filo and Oxide 
series.

VitrA’nın 1000x3000 mm büyük 
ebat porselen karoları; 3,5 ve 5 mm 
inceliğinde Laminam serileriyle 
zengin doku ve renk seçenekleri 
sunuyor. Laminam porselen karolar 
ince detaylarla büyük fark yaratıyor, 
otel projelerinde hem dış, hem de iç 
mekanlara değer katıyor. Laminam 
serileri, ahşap, beton, doğal taş, 
seramik ve metal yüzey seçenekleriyle 
tasarım ve kaliteyi buluşturuyor.

I Naturali, Fokos, Filo ve Oxide serileri 
ile ilgili detaylı bilgiye teknik özellikler 
bölümünden ulaşabilirsiniz.

Available in:
Ebat Alternatifleri:
50x100 cm
100x100 cm
50x150 cm
100x300 cm
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Pera Series
Pera Serisi

Pera
Wall Tile, White
Duvar Karosu, Beyaz
20x120 cm
K924211R R9

Wall Tile, Black
Duvar Karosu, Siyah
20x120 cm
K924222R R9

Wall Tile, Decor 1, White
Duvar Karosu, Dekor 1, Beyaz
20x120 cm
K924255R R9

Wall Tile, Decor 2, White
Duvar Karosu, Dekor 2, Beyaz
20x120 cm
K924266R R9

Floor Tile, Black
Yer Karosu, Siyah
20x120 cm
K924222R R9
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With its wood texture, the Pera 
collection is ready to be a part 
of your hotel project. Black and 
white... Three different patterns 
that resemble the relief impact of 
the designs of old... Pera is just like 
İstanbul, from which its name is 
inspired: It joins opposite poles to 
create an environment that could 
not be possibly created anywhere 
else.

Ahşap dokulu tasarımıyla Pera 
koleksiyonu otel projenizde yerini 
almaya hazır. Siyah ve beyaz... 
Geçmişin tasarımlarını hatırlatan rölyef 
etkisini taşıyan üç farklı desen... Pera, 
ilham aldığı İstanbul şehri gibi: Başka 
hiçbir yerde mümkün olmayacak bir 
ortam yaratmak üzere karşıt kutupları 
birleştiriyor.

Floor Yer:

Available in Ebat Alternatifleri:
Floor Yer: 
20x120 cm
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Uptown Series
Uptown Serisi

Uptown
Wall Tile, White
Duvar Karosu, Beyaz
22,5x90 cm
K916780LPR

Floor Tile, White
Yer Karosu, Beyaz
60x60 cm
K914142R
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In the Uptown series, concrete-
look surfaces are enriched 
with opportunities enabled by 
technology. Offering modern 
aesthetics for hotel projects, the 
Uptown series comes in various 
design options with matte and 
lappato surfaces.

Uptown serisinde beton görünümlü 
yüzeyler, teknolojinin imkanlarıyla 
zenginleşiyor. Otel projeleri için modern 
bir estetik sunan Uptown serisi mat 
ve lappato yüzeyleriyle farklı tasarımlar 
sunuyor. 

Available in Ebat Alternatifleri:
Floor Yer:
30x60 cm
60x60 cm
80x80 cm
15x90 cm
22,5x90 cm
45x90 cm
60x120 cm

Floor Yer:
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Uptown Series
Uptown Serisi

Uptown
Wall Tile, White
Duvar Karosu, Beyaz
22,5x90 cm
K916780LPR
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Uptown Series
Uptown Serisi

Uptown
Floor Tile, White
Yer Karosu, Beyaz
60x60 cm
K914142R
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Vintage Series
Vintage Serisi

Vintage
Wall Tile, Beige
Duvar Karosu, Bej
33x100 cm
K929074R

Wall Tile, Carpet Decor Beige
Duvar Karosu, Halı Dekor Bej
33x100 cm
K929096R

Wall Tile, Geometric Decor 1 Beige
Duvar Karosu, Geometrik Dekor 1 Bej
33x100 cm
K929111R

Wall Tile, Geometric Decor 2 Beige
Duvar Karosu, Geometrik Dekor 2 Bej
33x100 cm
K929133R

Wall Tile, Light Beige
Duvar Karosu, Açık Bej
33x100 cm
K929063R

Floor Tile, Vintage Beige
Yer Karosu, Vintage Bej
60x60 cm
K929166FLPR

Floor Tile, Carpet Decor Beige
Yer Karosu, Halı Dekor Bej
60x60 cm
K929203FLPR

Floor Tile, Geometric Decor 1 Beige
Yer Karosu, Geometrik Dekor 1 Bej
60x60 cm
K929240FLPR
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A ceramic series marked with its 
glossy basic tiles creating contrast 
with the worn outlook. Vintage adds 
a modern and natural elegance to 
spaces. Geometric decors combine 
cold concrete tones with stones 
bearing golden and silvery gleams 
to create a magnificent atmosphere. 
Authentic decors with rug patterns 
help to experience a sense of 
timelessness.

Eskitilmiş görünümle kontrast 
yaratan parlak fona sahip seramik 
serisi. Vintage, mekanlara modern 
ve doğal bir şıklık katıyor. Soğuk 
beton renkleriyle altın ve gümüş 
ışıltılı taşları buluşturan geometrik 
dekorları duvarlara farklı bir görkem 
kazandırıyor. Kilim desenli otantik 
dekoru mekanlarda zaman dışı bir 
duygu yaşatıyor.

Floor Yer:

Wall Duvar:

Available in Ebat Alternatifleri:
Wall Duvar: Floor Yer:
33x100 cm 60x60 cm
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Collaboration of classic and modern
Klasik ve modernin buluşması

In the VitrA collection, you will find options that challenge 
time with a traditional approach to aesthetics while 
perfectly reflecting today’s tastes. To see how a hotel 
bathroom can be both simplistic and spectacular, and 
both classic and modern all at the same time, please 
continue to turn the pages.

Geleneksel bir estetik anlayışıyla zamana meydan okuyan, aynı 
zamanda bugünün zevkini de kusursuz bir biçimde yansıtan 
seçenekleri VitrA koleksiyonlarında bulacaksınız. Bir otel 
banyosunun nasıl hem sade hem de gösterişli, hem klasik 
hem de modern olabileceğini görmek için lütfen sayfaları 
çevirmeye devam edin.

> Elegance 

> Efes

> Gala Classic

> Water Jewels 

> Juno made with Swarovski Elements

> Juno Classic

> Calacatta

> Inside

> Pulpis

> Solid

> Versus
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Elegance Bathroom Furniture Series
Elegance Banyo Mobilya Serisi
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Classic style at its 
finest
Do you prefer classic and clean-lined 
designs in your hotel project?

If so, Elegance, one of the most 
elegant bathroom series, may be 
the ideal option for you. In the 
Elegance series, cabinet with a glass 
door creates a nostalgic effect, and 
marble counters add a traditional 
elegance to the room.

The oval mirror complements the 
design of the basin cabinet. All-
around LED lighting enables two 
functions: mirror and illumination.

Klasik hiç bu kadar  
VitrA olmamıştı...
Otel projenizde klasik ve sade 
tasarımları mı tercih ediyorsunuz?

Öyleyse, en zarif banyo serilerinden biri 
olan Elegance sizin için ideal seçenek 
olabilir. Elegance serisinde cam kapaklı 
dolap nostaljik bir etki yaratırken, 
mermer tezgahlar mekana geleneksel 
bir şıklık katıyor.

Oval ayna, lavabo dolabının tasarımı 
ile bütünlük içinde. Çepeçevre LED 
aydınlatması sayesinde ayna ve 
aydınlatma olmak üzere iki işlevi birden 
görüyor.

Matte White
Mat Beyaz

Matte Black
Mat Siyah

Elegance Tall Unit With Glass Door
Elegance Cam Kapaklı Boy Dolabı
40 cm
Left Sol 56724
Right Sağ 56728

Elegance Illuminated Mirror
Elegance Aydınlatmalı Ayna
100 cm
56722

Lacquered
Lake

Pietra Pienza 
Wall Tile, Light Grey
Duvar Karosu, Açık Gri 
30x60 cm
K909091R

Pietra Pienza 
Floor Tile, Anthracite
Yer Karosu, Antrasit 
60x60 cm
K909032R
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To enable you to create two different 
styles in your hotel project, there are 
two colour options, matte white and 
matte black, in the Elegance series.

Use of marble as an alternative 
material for counters complements 
the classic aspect of the design. 
Since it is a very durable and easy-
to-clean material, marble is very 
convenient, especially for hotel 
bathrooms.

Curved cabinet feet are just one of 
the details that support the elegant 
look of the series.

Otel projenizde iki farklı çizgi 
yaratabilmeniz için Elegance serisi 
mobilyalarında mat beyaz ve mat siyah 
olmak üzere iki renk seçeneği var. 

Tezgahlarda alternatif bir malzeme 
olarak mermer kullanımı tasarımın 
klasik çizgisini tamamlıyor. Sağlam ve 
daha kolay temizlenebilen bir malzeme 
olması mermeri özellikle otel banyoları 
için daha da kullanışlı kılıyor.

Kıvrımlı dolap ayakları serinin zarif 
duruşunu destekleyen detaylardan 
sadece biri.

Elegance Bathroom Furniture Series
Elegance Banyo Mobilya Serisi

Elegance Washbasin Unit
Elegance Lavabo Dolabı
Tezgah Üstü Lavabolu
100 cm
60159

Elegance Marble Counter
Elegance Mermer Tezgah
100 cm
56705

Elegance Built-in Basin 
Mixer
Elegance Ankastre Lavabo 
Bataryası
A4234123EXP
A4234123
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Elegance Washbasin Unit
Elegance Lavabo Dolabı, Tezgah Altı Lavabolu
100 cm
60160

Elegance Marble Counter, With 3 Faucet Holes
Elegance Mermer Tezgah, 3 Delikli
101 cm
56707

Elegance Illuminated Mirror 
Elegance Aydınlatmalı Ayna 
100 m
56721

Elegance Basin Mixer
For 3 Hole Basins
Elegance Lavabo Bataryası 
3 Delikli Lavabolar İçin
A42339

Elegance Mid Unit
Elegance Orta Boy Dolabı
40 m
Left Sol 56731
Right Sağ 56735

Opera 
Wall Tile, Light Green
Duvar Karosu, Açık Yeşil 
Decor Dekor 2, K920976R 
Decor Dekor 1, K920943R

Woodplus 
Floor Tile, Venge
Yer Karosu, Venge 
22.5x90 cm
K913055R
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Wide utility spaces with countertop 
and undercounter basins mean more 
comfort for hotel guests. Aesthetic 
details in relief add sophistication 
and elegance to the design.

The classic style of the Elegance 
series can also be carried over to the 
shower areas of hotel bathrooms.

Geniş kullanım alanları hem tezgah 
altı hem de tezgah üstü lavabolarda, 
otel konukları için daha fazla konfor 
anlamına geliyor. İç haznelerdeki rölyefli 
ve estetik detaylar ise tasarımları daha 
da zarif ve özel kılıyor.

Elegance serisine hakim olan klasik 
tarzı, otel banyolarının yıkanma 
alanlarına da taşımak mümkün.

Aria Washbasin
Efes Lavabo

Aria Countertop Basin
Efes Tezgah Üstü Lavabo
57 cm
5801

Aria Undercounter Basin
Efes Tezgah Altı Lavabo
54 cm
5800
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When selecting faucets for your 
hotel project, you have two colour 
options: chrome and gold... Swan 
neck spouts and classic style 
handles please the eye with their 
elegant designs.

Otel projeniz için armatür seçerken 
krom ve altın olmak üzere iki renk 
seçeneğiniz var... Kuğu formlu çıkış 
uçları ve klasik tarzda kumanda
kolları şık tasarımlarıyla öne çıkıyor.

Elegance Basin Mixer 
Elegance Lavabo Bataryası

Elegance Built-in Basin Mixer
Elegance Ankastre Lavabo Bataryası
A42341EXP
A42341

Elegance Built-in Basin Mixer
Elegance Ankastre Lavabo Bataryası
A4234123EXP
A4234123

Elegance Basin Mixer With Pop-up
Elegance Lavabo Bataryası, Sifon Kumandalı
A42338EXP
A42338

Elegance Basin Mixer With 3 Top-Hole
Elegance Lavabo Bataryası, 3 Delikli
A4233923EXP
A4233923
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Hotel bathrooms are designed with 
fine details with Elegance accessory 
series that continues classic 
elegance in hotel bathrooms.  

Otel banyolarında klasik şıklığı devam 
ettiren zarif Elegance aksesuar serisi ile 
otel banyoları en ince ayrıntısına kadar 
tasarlanıyor.

Elegance Accesssories 
Elegance Aksesuarlar

Toothbrush Holder
Diş Fırçalığı
A44730EXP
A44730

Towel Holder
Uzun Havluluk
A44733EXP
A44733

Roll Holder, Without Cover
Tuvalet Kağıtlığı, Kapaksız
A44736EXP
A44736

Soap Dish
Sabunluk 
A44731EXP
A44731

Bathrobe Holder
Askı
A44734EXP
A44734

WC Brush Holder
Tuvalet Fırçalığı
A44737EXP
A44737

Roll Holder, Double
Tuvalet Kağıtlığı, İkili
A44732EXP
A44732

Roll Holder, With Cover
Tuvalet Kağıtlığı, Kapaklı
A44735EXP
A44735
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The classic style dominating the 
Elegance series can be carried over 
to shower areas in hotel bathrooms.

Elegance serisine hakim olan klasik 
tarzı, otel banyolarının yıkanma 
alanlarına da taşımak mümkün.

Elegance Shower Tray and Mixer
Elegance Duş Teknesi ve Banyo Bataryası

Acrylic shower trays are available in 160x90 
cm, 120x80 cm and 90x90 cm sizes with gold or 
copper siphon cover  options to offer tailored 
solutions for all hotel projects.

Akrilik duş teknelerinde 160x90 cm, 120x80 cm ve 
90x90 cm boyut seçenekleriyle ve altın ya da bakır 
sifon kapağı ile tüm otel projelerine özel bir çözüm 
bulunuyor.

Elegance Bath/Shower Mixer
Elegance Banyo Bataryası
A42343EXP
A42343

Elegance Shower Tray
Chrome Siphon Cover
Elegance Duş Teknesi
Krom Sifon Kapaklı
120 cm
57290003000

Pietra Pienza
Wall Tile, Light Grey 
Duvar Karosu, Açık Gri 
30x60 cm
K909091R 

Pietra Pienza
Floor Tile, Anthracite 
Yer Karosu, Antrasit 
60x60 cm 
K909032R
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Aria
Efes

For an elegant bathroom in the 
classic sense, the Aria series offers 
new wooden and white seat cover 
options. Aria WC pan and bidet, 
which come with two different 
cistern options (with push-button 
or pull handle), feature lines that 
complement the Elegance units in 
your hotel project. Aria wall-hung 
WC pan is a practical option with 
easy installation.

Klasik anlamda şık bir otel banyosu
için Efes serisinde yeni ahşap ve beyaz 
klozet kapağı seçenekleri sunuluyor. 
Basmalı ve çekmeli iki farklı rezervuar 
ile birlikte uygulanabilen Efes klozet 
ve bide, otel projenizde Elegance 
mobilyalarını tamamlayan çizgilere 
sahip. Efes asma klozet, kolay montaj 
özelliğiyle pratik bir seçenek.

Another plus feature of the Aria series for hotel 
projects is that it comes with low or high 
level cistern options to suit a wide range of 
bathrooms...

Efes serisinin otel projeleri için bir başka artı 
özelliği, farklı banyolar için alçak ve yüksek 
rezervuar seçenekleri sunması... 

Aria High Level Cistern
Efes Yüksek Asma Rezervuar
6961

Aria WC Pan
Efes Tek Klozet
6233

Aria Low Level 
Cistern
Efes Alçak 
Asma Rezervuar
6455

Aria Wall-hung WC pan
Efes Asma Klozet
5802

Aria Wooden WC Seat
Efes Ahşap Klozet Kapağı
37-013-311

Elegance Bidet Mixer
Elegance Bide Bataryası
A4234023

Aria Wall-hung Bidet
Efes Asma Bide
5803



Elegance Illuminated Mirror
Elegance Aydınlatmalı Ayna
100 cm
56721

Aria Vanity Basin
Efes Lavabo
100 cm
6209

Console Leg
Konsol Ayak, 2 adet
6210BX03-0156
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Celebration
Wall Tile, Cream
Duvar Karosu, Krem
25x70 cm 
K920206R 

Wall Tile, Mink
Duvar Karosu, Vizon 
K920184R

Wall Tile, Striped Decor 2
Duvar Karosu, Çizgili Dekor 2 
K920873R

Celebration 
Floor Tile, Cream
Yer Karosu, Krem 
60x120 cm 
K921481FLPR
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Gala Classic Bathroom Furniture Series
Gala Classic Banyo Mobilya Serisi
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Elegant and glorius 
designs
You can use the special pieces 
included in the Gala Classic serie 
to design a splendidly elegant 
and classic hotel project. In the 
Gala Classic series, you will find a 
combination of timeless beauty and 
functionality, which are necessary 
for a convenient and aesthetic hotel 
bathroom. Details that reflect the 
grandiose of the classic style and 
that are in harmony with Water 
Jewels basins are all you need to 
create a unique atmosphere.

Klasik tarzda 
ışıl ışıl bir seri
Göz alıcı derecede şık ve klasik bir otel 
projesi tasarlamak için Gala Classic 
serisinde yer alan özel parçalardan 
yararlanabilirsiniz. Kullanışlı ve estetik 
bir otel banyosu için gereken işlevsellik 
ve zamansız bir güzellik anlayışı Gala 
Classic serisinde bir arada. Klasik tarzın 
görkemini yansıtan ve Water Jewels 
lavabolar ile uyumlu detaylar, benzersiz 
bir atmosfer yaratmak için birebir.

White High Gloss
Parlak Beyaz

Black High Gloss
Parlak Siyah

Beige High Gloss
Parlak Bej

Gala Classic Illuminated Mirror With Pattern
Gala Classic Aydınlatmalı Ayna
120 cm
55165

Gala Classic Tall Unit
Gala Classic Boy Dolabı
40 cm
Left Sol 55205
Right Sağ 55214

Bella Wall-hung WC Pan
Bella Asma Klozet
4449

Twin2 Control Panel, Pneumatic
White Gold
Twin2 Kumanda Paneli
Beyaz Altın
748-0102

Adora 
Wall Tile, Cream
Duvar Karosu, Krem 
25x70 cm 
K901024R
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Water Jewels Washbasins
Water Jewels Lavabolar

Introducing a brand-new 
interpretation to ceramics, the Water 
Jewels series adds a colourful shine 
to hotel bathrooms. In the world 
of Water Jewels, created by Italian 
product designer Matteo Thun 
and the VitrA Design Team, shiny, 
glittering products in various shapes 
and colours are waiting to become a 
part of your project.

Seramiğe yepyeni bir yorum getiren 
Water Jewels serisi, otel banyolarına 
da renkli pırıltılar kazandırıyor.  İtalyan 
ürün tasarımcısı Matteo Thun ile VitrA 
Tasarım Ekibi’nin birlikte yarattığı Water 
Jewels dünyasında, farklı form ve 
renklerde, ışıl ışıl ürünler projenizde yer 
almayı bekliyor.

2013

Water Jewels Square Bowl
Water Jewels Kare Çanak Lavabo
4441
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White
Beyaz
4334B003-1361

Platinum - Undercounter
Platin - Tezgah Altı Kullanımı
4442B071-0016

Gold
Altın
4334B072-0016

Pearly White - Black
Sedef Beyaz - Siyah 
4441B091-2000

Platinum
Platin
4334B071-0016

Gold
Altın
4442B072-0016

Copper
Bakır
4334B073-0016

Terracota - Blue
Terrakota - Mavi
4334B043-0016

Black
Siyah
4334B070-0016

Terracota - Turquise
Terrakota - Turkuaz 
4334B049-0016

Platinum
Platin
4441B071-0016

Different Shape and Colour Options
Farklı Form ve Renk Seçenekleri 

Matteo Thun + Partners
Italian architect MatteoThun has 
designed a wide range of things, 
from hotels to faucets, all focusing on 
‘aesthetics, economy and technological 
sustainability’. Known as one of Italia’s 
‘design gurus’ and one of the founders 
of Memphis, an Italian design group 
of 1980s, Thun has worked with many 
design experts throughout his career, 
including Ettore Sottsas.

İtalyan mimar MatteoThun, otellerden 
armatürlere, odak noktasında hep ‘estetik, 
ekonomi ve teknolojik sürdürülebilirlik’ olan 
tasarımlara imza attı. İtalya’nın ‘tasarım 
pirlerinden’ biri olarak tanınan ve 1980’lerde 
İtalyan tasarım grubu Memphis’in 
kurucularından biri olan Thun, kariyeri 
boyunca Ettore Sottsas da dahil olmak 
üzere birçok tasarım uzmanıyla çalıştı.
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Water Jewels wall-hung WC pans 
bring visual integrity to bathrooms 
with concealed installation features.

Water Jewels asma klozetler, gizli 
montaj özelliği sayesinde banyolara 
görsel bütünlük getiriyor.

Water Jewels Washbasins
Water Jewels Lavabolar

To enable you to freely select the 
best alternatives for your project, 
Water Jewels basins are offered in 
many colours and forms. Depending 
on your design approach and the 
hotel’s concept, you can choose 
from platinum, copper and gold 
colours with coloured, patterned or 
pearly options, or even dual colour 
modern alternatives.

Projenize en uygun alternatifleri 
özgürce seçmeniz için, Water Jewels 
lavabolar çok sayıda renk ve form 
seçeneği sunuyor. Tasarım anlayışınıza 
ve otelin konseptine göre, platin, 
bakır ve altın renklerinin yanı sıra, içi 
renkli, desenli ve sedefli seçeneklerle 
çift renkli modern alternatifleri de 
değerlendirebilirsiniz.

2013

Water Jewels Bowl
Water Jewels Çanak Lavabo
40 cm
4334B071-0016

Matrix Built-in Basin Mixer 
Matrix Ankastre Lavabo Bataryası
A42233 / A42230

Water Jewels Square Bowl
Water Jewels Kare Çanak Lavabo
40 cm
4441

Water Jewels Wall-hung WC Pan
Water Jewels Asma Klozet
4328

Water Jewels WC Seat
Water Jewels Yavaş Kapanır Kapak
59-003-009

Water Jewels Wall-hung Bidet
Water Jewels Asma Bide
4329
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A jewel-like faucet composed from 
the spectacular harmony between 
Juno and Swarovski... Offers ideal 
opportunity to add more luxury and 
a distinctive touch to your hotel 
projects.

Juno ve Swarovski’nin müthiş 
uyumundan doğan mücevher gibi bir 
armatür... Otel projelerine ayrıcalıklı bir 
dokunuş ve daha fazla lüks katmak için 
ideal seçenekler sunuyor.

Juno Crystals from Swarovski® Faucet
Juno Crystals from Swarovski® Armatür

Juno Swarovski Built-in Basin Mixer (Exposed Part)
Juno Swarovski Ankastre Lavabo Bataryası (Sıva Üstü Grubu)
A4169423EXP
A4169423

Juno Swarovski Built-in Basin Mixer (Exposed Part)
Juno Swarovski Ankastre Lavabo Bataryası (Sıva Üstü Grubu)
A41694EXP
A41694



72 COLLABORATION OF CLASSIC AND MODERN / KLASİK VE MODERNİN BULUŞMASI

Juno Classic Faucet
Juno Classic Armatür

The Juno series also includes 
faucets with porcelain-look controls. 
Juno Classic Faucet combines 
elegance and simplicity in hotel 
bathrooms.

Juno serisinde porselen görünümlü 
kumanda kollarına sahip armatürler 
de bulunuyor. Juno Classic Armatür 
otel banyolarında sadelik ve şıklığı 
buluşturuyor.

Juno Classic Built-in Basin Mixer (Exposed Part)
Juno Classic Ankastre Lavabo Bataryası (Sıva Üstü Grubu)
A41697EXP
A41697
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Juno Classic Accesssories
Juno Classic Aksesuarlar

If you are looking for simplicity and 
elegance in all details of your hotel 
project, even in your bathroom 
accessories, then you will surely find 
many different colour options in the 
Juno series.

Otel projenizin her ayrıntısında, banyo 
aksesuarlarında bile sadelik ve şıklık 
arıyorsanız, Juno serisinde birçok farklı 
renk seçeneği bulabilirsiniz.

Towel Holder
Uzun Havluluk
A4442126EXP
A4442126

Towel Ring
Halka Havluluk
A4442023EXP
A4442023

Toothbrush Holder
Diş Fırçalığı
A44419EXP
A44419

WC Brush Holder
Tuvalet Fırçalığı
A4442426EXP
A4442426

Reserve Roll Holder
Tuvalet Kağıtlığı / Yedek Tuvalet Kağıtlığı
A4442523EXP
A4442523

Soap Dish
Sabunluk 
A44418EXP
A44418

Roll Holder, With Cover
Tuvalet Kağıtlığı, Kapaklı
A4442226EXP
A4442226

Bathrobe Holder, Double
Askı, İkili
A4442323EXP
A4442323

Roll Holder, With Cover
Tuvalet Kağıtlığı, Kapaklı
A44422EXP
A44422
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Calacatta Series
Calacatta Serisi

Calacatta
Wall Tile, White Honed Touch
Duvar Karosu, Honed Touch Beyaz
80x80 cm
K942998HR

Woodplus
Wall Tile, Dark Grey
Duvar Karosu, Koyu Gri
22,5x90 cm
K933020R

Calacatta
Floor Tile, White Honed Touch
Yer Karosu, Honed Touch Beyaz
80x80 cm
K942998HR

Floor Tile, White Honed Touch
Yer Karosu, Honed Touch Beyaz
40x80 cm
K943345HR

Floor Tile, Rigato Decor
Yer Karosu, Rigato Dekor
80x80 cm
K943010R



75

A ceramic series inspired by the 
world famous Italian luxury marble; 
Calacatta. It has grey shades on 
clear white background and can 
be used to create a fresh look in 
modern bathrooms, kitchens and 
other living spaces. The colorbody 
porcelain series is suitable for both 
wall and floor use, with honed 
touch surface alternatives and 
complemented with rigato decors.

Calacatta porselen karo serisi, dünyaca 
ünlü lüks Calacatta mermerinden 
esinlenerek sunuluyor. Beyaz zemin 
üzerinde yer alan gri damarlı yapısıyla 
Calacatta karoları, banyo, mutfak 
ve diğer yaşam alanlarında modern 
ve lüks bir atmosfer yaratıyor. Seri, 
honed touch parlak saten yüzeyi ve 
rigato dekoruyla hem yer hem de 
duvar kullanımı için ideal bir çözüme 
dönüşüyor.

Floor Yer:

Wall Duvar:

Available in Ebat Alternatifleri:
Wall Duvar: Floor Yer:
80x80 cm 80x80 cm
40x80 cm 40x80 cm
 60x120 cm
  20x120 cm
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Inside Series
Inside Serisi

Inside 
Wall Tile, Grey
Duvar Karosu, Gri 
33x100 cm
K928890R

Wall Tile, Grey Panel Decor
Duvar Karosu, Gri Panel Dekor
33x100 cm
K928923R

Wall Tile, Grey Plinth
Duvar Karosu, Gri Süpürgelik
33x100 cm
K082395R

Floor Tile, Sand
Yer Karosu, Sand
60x60 cm
K932235LPR

Floor Tile, Floral Decor Sand
Yer Karosu, Floral Dekor Sand
60x60 cm
K932261LPR

Floor Tile, Geometric Decor Sand 
Yer Karosu, Geometrik Dekor Sand
60x60 cm
K932283LPR
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A ceramic series reflecting the 
texture of world famous Spanish 
marble Emprador with inspiration 
from Madrid, Inside creates a 
magnificent atmosphere with 
its intense venous structure and 
natural colors. The panel decor 
complementing the series brings 
the noble character of marble to 
walls with gigantic floral pattern 
reminding one of the ancient times.

Madrid şehrinden ilham alınarak 
dünyaca ünlü İspanyol mermeri 
Emprador’un dokusu ile tasarlanan 
seramik seri. Inside, yoğun damarlı 
yapısı ve doğal renkleriyle mekanlarda 
ihtişamlı bir atmosfer yaratıyor. 
Seriyi tamamlayan panel dekoru, 
mermerin asaletini, eski çağlardan 
kalma görünümü dev floral deseniyle 
duvarlara taşıyor.

Floor Yer:

Wall Duvar:

Available in Ebat Alternatifleri:
Wall Duvar: Floor Yer:
33x100 cm 60x60 cm
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Pulpis Series
Pulpis Serisi

Pulpis
Wall Tile, Bronze
Duvar Karosu, Bronz
60x120 cm
K943175FLPR

Wall Tile, Bronze
Duvar Karosu, Bronz
20x120 cm
K943024FLPR

Marfim
Wall Tile, Expressive Decor Beige
Duvar Karosu, Expressive Dekor Bej
20x120 cm
K943350FLPR

Pulpis
Floor Tile, Expressive Decor Bronze
Yer Karosu, Expressive Dekor Bronz
80x80 cm
K943352R

Marfim
Floor Tile, Expressive Decor Beige
Yer Karosu, Expressive Dekor Bej
80x80 cm
K943347R
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A ceramic series that brings the 
grandeur of rare Spanish Pulpis 
marbles. It has a classic look 
with dark brown background and 
contrasting graceful white veins. 
It is ideal for creating elegant and 
attractive interior spaces. The 
glazed porcelain series is suitable 
for both wall and floor use, with 
honed touch surface alternatives 
and complemented with rigato and 
expressive decors.

Pulpis porselen karo serisi, ender 
bulunan İspanyol Pulpis mermerinin 
muhteşemliğinden ilham alıyor. 
Koyu kahverengi zemini ve kontrast 
yaratan beyaz damarlı yapısıyla modası 
geçmeyen şık bir tasarım sunuyor. 
Sırlı porselen seri, honed touch 
yüzey alternatifine ek olarak rigato 
ve expressive dekorlarıyla ev ve ticari 
mekanlarda farklı atmosferler yaratıyor.

Floor Yer:

Available in Ebat Alternatifleri:
Wall Duvar: Floor Yer:
60x120 cm 80x80 cm
30x120 cm
20x120 cm
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Solid Series
Solid Serisi

Solid 
Wall Tile, White
Duvar Karosu, Beyaz 
25x70 cm
K938115R

Wall Tile, 3D Geometric Decor 
White
Duvar Karosu, 3D Geometrik Dekor 
Beyaz
25x70 cm
K938130R

Floor Tile, White
Yer Karosu, Beyaz 
60x60 cm
K938303LPR

Floor Tile, Grey
Yer Karosu, Gri 
60x60 cm
K938314LPR
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A ceramic series that enlivens the 
purity of matt marble in white 
color. Complemented with glazed 
porcelain tiles, Solid offers a perfect 
alternative to create modern spaces 
thanks to its leaf patterned decors, 
three dimensional geometrical and 
printed reliefs.

Beyaz renkteki mat mermerin 
doğallığını ve saflığını yaşatan seramik 
serisi. Sırlı porselen karolarıyla 
tamamlanan Solid, yaprak desenli 
dekorları, üç boyutlu geometrik ve 
baskılı rölyefleri sayesinde modern 
mekanlar yaratmak için kusursuz bir 
seçenek sunuyor.

Floor Yer:

Wall Duvar:

Available in Ebat Alternatifleri:
Wall Duvar: Floor Yer:
25x70 cm 60x60 cm
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Versus Series
Versus Serisi

Versus 
Wall Tile, White
Duvar Karosu, Beyaz 
33x100 cm
K937824R

Wall Tile, Wave Decor White
Duvar Karosu, Dalga Dekor Beyaz 
33x100 cm
K941221R

Wall Tile, Silver Metallic Border
Duvar Karosu, Metalik Gümüş Bordür 
3x100 cm
K086013

Floor Tile, White R9
Yer Karosu, Beyaz R9 
80x80 cm
K938432R
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A new ceramic series using Silver 
Fantasy marble with hues which 
are closest to its natural color. 
Presented with porcelain tiles in 
addition to its wall tiles, Versus is 
enriched with contrasts creating a 
sense of minimalism and modernity 
in all spaces. The contrast created by 
the cool marble tissue with glossy 
stainless steel bars of bronze color 
gives a brand new outlook to walls.

Silver Fantasy mermerini, doğalına 
en yakın tonlarıyla mekanlara 
yansıtan yeni seramik serisi. Duvar 
seramiklerinin yanı sıra aynı tasarım 
dilinde porselenlere de sahip Versus, 
zıtlıklardan besleniyor; döşendiği her 
ortamda minimal ve modern bir algı 
yaratıyor. Soğuk mermer dokusunun 
bronz renkteki parlak paslanmaz metal 
çubuklarla yarattığı zıtlık, duvarlara 
yepyeni bir görünüm kazandırıyor.

Floor Yer:

Wall Duvar:

Available in Ebat Alternatifleri:
Wall Duvar: Floor Yer:
33x100 cm 60x60 cm
3x100 cm 80x80 cm
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Boutique hotels, boutique solutions
Butik oteller, butik çözümler

All around the world, boutique hotels are becoming 
increasingly popular. When designing bathrooms for 
boutique hotels that offer a unique atmosphere of their 
own, you can find the tailored solutions you are looking 
for in the VitrA collection. By mixing and matching 
different products from different series, you can create 
ultimately authentic and elegant spaces.

Tüm dünyada butik oteller giderek daha fazla ilgi görüyor. Her 
biri kendine özgü bir atmosfer sunan butik otellerin banyolarını 
tasarlarken, aradığınız özel çözümleri VitrA koleksiyonlarında 
bulabilirsiniz. Farklı serilerin farklı ürünlerini birbiriyle uyum 
içinde harmanlayarak son derece şık ve özgün mekanlar 
yaratabilirsiniz.

> İstanbul

> Attraction

> Stellar

> Woodmix



86 BOUTIQUE HOTELS, BOUTIQUE SOLUTIONS / BUTİK OTELLER, BUTİK ÇÖZÜMLER

İstanbul Bathroom Series
İstanbul Banyo Serisi
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Inspiration from nature
Wherever in the world your hotel 
project may be, you can add an 
authentic touch to your project with 
the İstanbul lines. In the İstanbul 
series, VitrA’s expertise in production 
technology meets the sophisticated 
designs of Lovegrove, inspired from 
nature and the fluidity of water. 
Fluid forms are complemented 
with sophisticated lines. Bathroom 
furniture, Mineralcast basins and 
faucets create a perfect harmony. 
The İstanbul series offers three 
colour alternatives for your project: 
burgundy, white and olive green.

Sofistike tasarım
Otel projeniz dünyanın neresinde 
olursa olsun, İstanbul çizgileriyle 
projenize özgün bir yorum katabilirsiniz. 
İstanbul serisinde VitrA’nın üretim 
teknolojisindeki uzmanlığı Lovegrove’un 
doğadan ve suyun akıcılığından 
ilham alan sofistike tasarımlarıyla 
buluşuyor. Akıcı formlar, ince çizgilerle 
bütünleşiyor. Banyo mobilyaları, Infinit 
lavabo ve armatür kusursuz bir uyum 
yakalıyor. İstanbul serisi, projeniz için, 
bordo, beyaz ve zeytin yeşili olmak 
üzere üç renk alternatifi sunuyor.

White High Gloss
Parlak Beyaz

Olive Green High Gloss
Parlak Zeytin Yeşili

Burgundy High Gloss
Parlak Bordo

İstanbul Built-in Shower Mixer
İstanbul Ankastre Duş Bataryası
A41803EXP
A41803

İstanbul Oval Bowl
İstanbul Oval Çanak Lavabo
85 cm
4447

İstanbul Basin Mixer
İstanbul Lavabo Bataryası
A41807EXP
A41807

Attraction 
Wall Tile, White
Duvar Karosu, Beyaz 
25x70 cm
K920210R

Wall Tile, White
Duvar Karosu, Beyaz 
25x70 cm
K920232R

Floor Tile, White
Yer Karosu, Beyaz 
60x60 cm
K920276FLPR
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To create a hotel bathroom that 
inspires admiration with its 
simplicity, the washbasin unit and 
the faucet are designed to focus on 
elegance. In the İstanbul series, the 
faucet and washbasin complement 
each other with their graceful, 
simplistic forms.

Sadeliğiyle hayranlık uyandıran bir 
otel banyosu yaratmak için, lavabo 
ünitesinde olduğu gibi armatür 
tasarımında da incelik öne çıkıyor. 
İstanbul serisinde, zarif ve sade 
formuyla armatür ile lavabo birbirini 
tamamlıyor.

İstanbul Washbasin and Faucet
İstanbul Lavabo ve Armatür

İstanbul series is the winner of 
five different prestigious awards.

İstanbul serisi, beş ayrı prestijli 
ödülün de sahibi.

İstanbul Countertop Washbasin
İstanbul Çanak Lavabo
4280

İstanbul Built-in Basin Mixer
İstanbul Ankastre Lavabo Bataryası
A41808EXP
A41808

İstanbul Oval Bowl
İstanbul Oval Çanak Lavabo
85 cm
4447
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To increase the showering pleasure 
of hotel guests, the İstanbul series 
boasts a shower head that ensures 
a wide water flow zone. The six-duct 
shower head has a pebble look with 
an organic form and comes straight 
off the ceiling, visually contributing 
to a distinctive elegance in the hotel 
bathroom.

Otel konuklarının duş keyfini artırmak 
için İstanbul serisinin duş başlığı geniş 
bir alana su akışı sağlıyor. Tavandan 
sarkan, çakıl taşı görünümlü, organik 
formlu, altı kanallı duş başlığı görsel 
olarak da otel banyosuna farklı bir şıklık 
katıyor.

İstanbul Shower Head
İstanbul Duş Başlığı

Available in chrome and gold.

Krom ve altın renk seçeneği 
bulunmaktadır.

İstanbul Built-in Showerhead
Ceiling Mounted
İstanbul Ankastre Duş Başlığı
Tavandan
A48023EXP
A48023EXP

Ross Lovegrove
In Lovegrove’s designs, ‘organic and 
pure’ elements combine with futurist 
forms, transforming into awe-inspiring 
products. Winner of countless awards 
with his graceful designs of organic 
form, Lovegrove has worked in projects 
by major companies including Apple, 
Sony and Knoll International.

Listed among ‘the top five best 
designers’ of France and invited to 
Paris to found Atelier de Nimes, he 
designed products in many different 
categories, ranging from decorative 
objects to biscuits.

Lovegrove’un tasarımlarında ‘organik ve 
saf’ unsurlar, fütürist formlarla birleşiyor 
ve hayranlık uyandıran ürünlere dönüşüyor. 
Organik formlu, zarif tasarımlarıyla sayısız 
ödül kazanan Lovegrove, Apple, Sony ve 
Knoll International gibi büyük şirketlerin 
gerçekleştirdiği projelerde yer aldı. 

Fransa’nın ‘en iyi beş tasarımcısı’ arasında 
yer alarak Atelier de Nimes’yi kurmak 
üzere Paris’e davet edilen tasarımcı, 
dekoratif objelerden bisküviye, farklı 
kategorilerde ürünler tasarladı. 
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Attraction Series
Attraction Serisi

Attraction
Wall Tile, Decor
White
Duvar Karosu, Dekor
Beyaz
25x70 cm
K920232R

Floor Tile, White
Yer Karosu, Beyaz
60x120 cm
K921503FLPR
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A ceramic series designed with 
Italian Calacatta marble, one of the 
rarest types in the world. Reflecting 
the magnificence of simplicity in a 
quite natural way, Attraction adds 
dynamism to spaces with variable 
concave and convex structure of 
honeycomb reliefs.

Dünyada ender rastlanan İtalyan 
Calacatta mermeriyle hayat bulan 
seramik serisi. Attraction, sadeliğin 
ihtişamını tüm doğallığıyla mekanlara 
yansıtırken petek dokulu rölyeflerin iç 
ve dış bükey olarak değişen yapısıyla da 
mekana dinamizm kazandırıyor.

Floor Yer:

Wall Duvar:

Available in Ebat Alternatifleri:
Wall Duvar: Floor Yer:
25x70 cm 60x60 cm
3x70 cm 60x120 cm
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Attraction Series
Attraction Serisi

Attraction 
Wall Tile, White
Duvar Karosu, Beyaz 
25x70 cm
K920210R

Wall Tile, White
Duvar Karosu, Beyaz 
25x70 cm
K920232R
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Attraction Series
Attraction Serisi

Floor Tile, White
Yer Karosu, Beyaz 
60x60 cm
K920276FLPR
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Woodmix Series
Woodmix Serisi

Woodmix
Floor Tile, Beige
Yer Karosu, Bej 
20x120 cm
K943048R

Floor Tile, Mocha
Yer Karosu, Moka 
20x120 cm
K943051R

Floor Tile, Grey
Yer Karosu, Gri 
20x120 cm
K943055R
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A ceramic series combining state 
of the art porcelain technology 
with natural matt wooden look. 
A perfect choice for architects and 
interior designers with its oxidized 
natural and variable wood shades. 
The series comes with wood pattern 
variations in order to give a full 
natural look. It is an ideal substitute 
to trending up Scandinavian Nordic 
wood.

Woodmix porselen karo serisi, üstün 
porselen teknolojilerini doğal mat ahşap 
görüntüsüyle buluşturuyor. Oksitlenmiş 
çeşitli ahşap tonları mimarlar ve iç 
mimarlar için mükemmel bir seçenek 
sunuyor. Tamamen doğal bir görüntü 
elde edebilmek için ürünlerde budak 
farklılıkları yer alıyor. Seri son yılların 
popüler İskandinav Nordik ahşabının 
başarılı bir yorumu olarak dikkat çekiyor.

Floor Yer:

Available in Ebat Alternatifleri:
Floor Yer:
30x120 cm
20x120 cm
60x60 cm
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Another globally growing trend is concept hotels. It is 
entirely up to you to design bathrooms that meet the 
expectations of your guests when producing different 
hotel designs for nature lovers, for yoga enthusiasts, for 
diet and detox fans, for memorable honeymoons and for 
many other special accommodation requirements.

Küresel çapta giderek yükselen bir başka trend, konsept 
oteller. Doğa tutkunları için, yoga meraklıları için, diyet ve 
detoksla ilgilenenler için, unutulmaz bir balayı için ve daha pek 
çok farklı konaklama gereksinimi için farklı tasarımlar üretirken, 
banyoları da konukların beklentilerine göre tasarlamak sizin 
elinizde.

> Metropole

> Slim

> Zest

> Ethereal

> Millenium

> Provence

For different and special expectations
Farklı ve özel beklentiler için
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Metropole Bathroom Series
Metropole Banyo Serisi
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In hotel projects, it is important 
to take into account different 
guest categories and different 
expectations. VitrA’s innovative 
Metropole series makes it easier to 
create bathrooms that cater to many 
different expectations. Offering 
solutions focusing on comfort and 
hygiene, the series also makes 
cleaning extremely easy.

Softened corners, a modern 
approach and cleverly chosen details 
make up the character of  Metropole. 
The indent-free, flat side surfaces of 
the WC pan can be cleaned easily, 
increasing hygiene in the bathroom.

For a hotel bathroom that is elegant 
down to the smallest detail, you 
can consider using a strainer with 
ceramic cover for the basin outlet.

Otel projelerinde farklı konukları 
ve farklı beklentileri göz önünde 
bulundurmak gerekiyor. VitrA’nın 
yenilikçi serisi Metropole, birçok 
farklı beklentiye seslenebilen bir 
banyo yaratmayı kolaylaştırıyor. 
Rahatlık ve hijyen odaklı çözümler 
sunan seri, temizliği de büyük ölçüde 
kolaylaştırıyor.

Yumuşatılmış köşeler, modern bir 
yaklaşım ve zekice seçilmiş detaylar, 
Metropole karakterini oluşturuyor. 
Klozetin girintisiz, düz yan yüzeyleri 
kolayca temizlenebiliyor ve banyodaki 
hijyeni artırıyor. 

En ince ayrıntısına kadar şık bir 
otel banyosu için lavabo giderinde 
seramik kapaklı süzgeç seçeneğini 
değerlendirebilirsiniz.

Inspired from the Metropole 
series and Apple’s philosophy 
of preferring ‘cleverly thought 
out details instead of decorative 
designs’, NOA is famous for 
designs created by blending 
art and architecture with the 
necessary technology. Lauded as 
one of the major design offices of 
Germany with its industrial design 
works, NOA gives importance to 
functionality and architecture-
oriented aesthetics. In its 
products, NOA offers solutions 
based on an understanding of 
what consumers need.

Metropole serisini yaratırken 
Apple’ın ‘süslü tasarımlar yerine, 
zekice düşünülmüş detaylar’ 
felsefesinden ilham alan NOA, 
sanat ile mimarinin gerekli 
teknoloji ile harmanlanmasıyla 
ortaya çıkan tasarımlardan yana. 
Endüstriyel tasarım alanındaki 
işleri ile Almanya’nın önemli 
tasarım ofislerinden biri olan NOA, 
eserlerinde işlevselliğe ve mimari 
odaklı estetiğe önem veriyor. 
Ortaya koyduğu ürünlerde 
tüketicinin ihtiyaçlarını anlayarak 
buna uygun çözümler sunuyor. 

NOA

Rainforest
Wall Tile, White
Duvar Karosu, Beyaz
30x60 cm
K914304R

Rainforest 
Floor Tile, White
Yer Karosu, Beyaz 
60x60 cm 
K914864R
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Designed by award-winning NOA 
group, Metropole created an ideal 
series for hotel projects by adding 
bathroom furniture to its product 
ranges. Metropole brings together 
the latest technology and the 
newest trends and stands out with 
its minimalist design and slim, 
functional details. 

Ödüllü NOA grubu tasarımı Metropole, 
ürün yelpazesine banyo mobilyalarını 
ekleyerek otel projeleri için ideal bir 
seri oluşturdu. En son teknoloji ve en 
yeni trendleri buluşturan Metropole, 
minimalist tasarımı ve ince, işlevsel 
detaylarıyla dikkat çekiyor.

Metropole Bathroom Series
Metropole Banyo Serisi

Metropole Mirror Cabinet
Metropole Dolaplı Ayna 
120 cm
58215 

Metropole Washbasin Unit with 2 Drawer
Metropole Lavabo Dolabı, 2 Çekmeceli
120 cm
58185

Metropole Tall Unit
Metropole Boy Dolabı
40x35x160 cm
Left Sol 58204
Right Sağ 58203

Metropole Middle Unit
Metropole Orta Boy Dolabı
40 cm
Left Sol 58208
Right Sağ 58207

Fango
Floor Tile, Mix White
Yer Karosu, Mix Beyaz 
22,5x90 cm
K935223R
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Metropole bathroom furniture creates a 
natural and elegant bathroom with its 
white color option. 

Metropole banyo mobilyaları beyaz 
renk seçeneğiyle doğal ve şık bir banyo 
yaratıyor.

Multi-functional wall-hung WC 
pan that is offered with Rim-ex 
technology is complemented with 
soft-close Slim WC seat. 

Rim-ex teknolojisiyle sunulan çok 
fonksiyonlu asma klozet, yavaş kapanan 
Slim klozet kapağıyla tamamlanıyor.

Metropole WC Pan
Metropole Asma Klozet
48 cm
5671

Metropole Washbasin Unit with 2 Drawer
Metropole Lavabo Dolabı, 2 Çekmeceli 
80 cm
58176

Metropole Tall Unit
Metropole Boy Dolabı
40x35x160 cm
Sol 58206
Sağ 58205

Metropole Tall Unit with 1 drawer,
Metropole Lavabo Dolabı,Tek Çekmeceli
100 cm
58190

Metropole Bowl
Metropole Çanak Lavabo
80 cm
5669B003-0012

Metropole Mirror Cabinet
Metropole Dolaplı Ayna
100 cm
58214

Piccadilly 
Wall Tile, Greige Decor
Duvar Karosu, Grej Dekor 
30x60 cm
K923220R

Floor Tile, Decor
Yer Karosu, Dekor 
60x60 cm
K923183R



102 FOR DIFFERENT AND SPECIAL EXPECTATIONS / FARKLI VE ÖZEL BEKLENTİLER İÇİN

Metropole Bathroom Series
Metropole Banyo Serisi

Different projects and different 
bathroom types require different 
solutions. The Metropole series 
features WC-pan solutions that are 
suitable for bathrooms of all sizes 
for all types of hotel bathrooms. The 
wide range of basins featured in the 
series offers options for all uses. For 
example, compact wall-hung WC 
pans are ideal for small bathrooms.

Farklı projeler ve farklı banyo tipleri 
farklı çözümler gerektirir. Metropole 
serisinde farklı otel banyoları için  
her boyutta banyoya uygun klozet 
çözümleri bulunuyor. Serinin geniş 
lavabo yelpazesi her tür kullanıma 
uygun seçenekler sunuyor. Örneğin 
kompakt asma klozet küçük banyolar 
için ideal bir seçenek.

Pietra Pienza 
Wall Tile, Anthracite
Duvar Karosu, Antrasit
30x60 cm 
K909150R

Pietra Pienza
Floor Tile, Anthracite
Yer Karosu, Antrasit
60x60 cm
K909032R



103

Slim

In hotel projects, Slim zero surface 
shower area means very safe and 
convenient- usage for children and 
elderly guests. With its sophisticated 
slim design, Slim complements the 
elegance of any hotel bathroom, and 
is also a hygienic option as it is very 
easy to clean.

Otel projelerinde, sıfır zemin Slim duş 
alanı özellikle çocuklar ve yaşlı konuklar 
için çok güvenli ve engelsiz bir kullanım 
anlamına geliyor. İnce tasarımıyla otel 
banyosunun şıklığını tamamlayan Slim, 
bunlara ek olarak, tek seferde kolay 
temizlenebilme özelliğiyle de hijyenik 
bir seçenek.

Slim Zero Surface Shower Tray
Sıfır Zemin Duş Teknesi
100x100 cm
54600028000
54600026000

Slim Zero Surface Shower Tray
Sıfır Zemin Duş Teknesi
100x100 cm
54600029000
54600027000

Skyline
Wall and Floor Tile, Anthracite 
Duvar ve Yer Karosu, Antrasit 
60x60 cm
K916415R
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Zest

The elegance of aluminium and 
glass come together in Zest 
compact shower unit for hotel 
projects. Featuring simplistic lines, 
Zest is compatible with all hotel 
bathrooms with its slim design and 
three different size alternatives. With 
the ability to be installed in one go, 
which is found only at VitrA, it can 
be installed quickly, saving precious 
time during hotel construction or 
renovation.

Otel projelerinde, alüminyum ve camın 
zarafeti Zest kompakt duş ünitesinde 
buluşuyor. Yalın bir çizgiye sahip 
olan Zest ince tasarımı ve üç farklı 
ölçü alternatifi sayesinde tüm otel 
banyolarıyla uyum sağlıyor. Sadece 
VitrA’da bulunan tek seferde montaj 
özelliği sayesinde hızlıca kuruluyor ve 
böylece otelin inşaatı ya da yenilenmesi 
sırasında da zaman kazandırıyor.

Available in: 120x90 cm, 
160x90 cm, 90x90 cm

120x90 cm, 160x90 cm, 
90x90 cm ebat seçenekleri

Matte Black
Mat Siyah

Matte Grey
Mat Gri
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Zest Shower Unit, Matte Grey
Zest Kompakt Duş Ünitesi, Mat Gri
120x90 cm
56920014000

Ice&Smoke 
Wall Tile, Smoke
Duvar Karosu, Duman 
40x80 cm
K937065R

Floor Tile, Smoke
Yer Karosu, Duman 
80x80 cm
K937043R
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Metropole Washbasin Options
Metropole Lavabo Seçenekleri

Offering ideal solutions for hotels 
and common use areas, Metropole 
basins come to the fore with their 
graceful, rounded corners, durable 
forms and wide product range.

Oteller ve toplu kullanım alanları için 
ideal çözümler sunan Metropole 
lavabolar zarif ve yuvarlatılmış köşeleri, 
sağlam formları ve ürün çeşitliliği ile 
öne çıkıyor.

Thanks to the specially designed drain, 
it can be used both with standard metal 
cover and ceramic cover trap.

Özel tasarlanmış gider sayesinde hem 
standart metal hem seramik kapaklı süzgeçle 
kullanım imkanı.

Metropole Bowl 
Metropole Çanak Lavabo
60 cm
5668

Matrix Built-in Basin Mixer
Matrix Ankastre Lavabo Bataryası
A42233EXP
A42233
A42230EXP
A42230

Metropole Bowl 
Metropole Çanak Lavabo
60 cm
5668

Q-Line Basin Mixer (For bowls)
Q-Line Lavabo Bataryası (Yüksek)
A40798EXP
A40798
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Compact Basin
Dar Lavabo, 50x38 cm
5665

Bowl 
Çanak Lavabo, 60 cm
5668

Washbasin
Lavabo, 60 cm
5662

Washbasin
Lavabo, 60 cm
5662

Washbasin
Lavabo, 60 cm
5662

Undercounter Basin
Tezgah Altı Lavabo, 47 cm
5667

Undercounter Basin
Tezgah Altı Lavabo, 47 cm
5667

Washbasin
Lavabo, 60 cm
5662
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Fast and easy cleaning is an 
indispensable requirement for hotel 
bathrooms. Metropole wall-hung 
WC pans allow the entire floor to be 
cleaned since it hangs over the floor, 
meaning increased hygiene in the 
bathroom.

Also offering a wide sitting surface, 
the ergonomic design increases 
the comfort for hotel guests. The 
intermediary hose on the WC pan 
can mix hot and cold water in 
desired ratios for ablution purposes.

Otel banyolarında temizliğin hızla 
ve kolayca yapılabilmesi gerekiyor. 
Metropole asma klozet, yerden yüksek 
olması sayesinde zeminin tamamının 
temizlenmesine olanak sağlıyor, bu da 
daha fazla hijyen anlamına geliyor.

Aynı zamanda geniş oturma yüzeyi 
sunan ergonomik tasarımı sayesinde 
otel konuklarının konforunu artırıyor. 
Klozet üzerine yerleştirilen ara musluk, 
taharet için sıcak ve soğuk suyu 
istenen oranda karıştırabiliyor.

Metropole WC Pan Options
Metropole Klozet Seçenekleri

Rim-ex Wall-hung WC Pan
Rim-ex Asma Klozet, 56 cm
7672

Wall-hung Bidet
Asma Bide
5675

Q-Line Bidet Mixer With Pop-up
Q-Line Bide Bataryası
A40777EXP
A40777

Rainforest
Wall Tile, Anthracite
Duvar Karosu, Antrasit
30x60 cm 
K914886R 

Rainforest
Floor Tile, Anthracite
Yer Karosu, Antrasit 
60x60 cm
K914875R
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Wall-hung WC Pan, 
Compact
Asma Klozet, 48 cm
5671

Rim-ex Wall-hung WC Pan
Rim-ex Asma Klozet, 56 cm
7672 

Wall-hung WC Pan
Asma Klozet, 56 cm
5676

Arcadia
Wall Tile, Cut Border
Light Grey
Duvar Karosu, Kesme Bordür 
Açık Gri
30x60 cm 
K040202LPR 

Woodplus
Floor Tile, Wenge
Yer Karosu, Venge 
22.5x90 cm
K913055R
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Ethereal Series
Ethereal Serisi

Ethereal
Wall Tile, 3D Decor
Light Beige
Duvar Karosu, 3D Dekor
Açık Bej
30x60 cm
K927873

Wall Tile, Gold Geometric Decor
Brown
Duvar Karosu, Altın Geometrik Dekor
Kahve
30x60 cm
K082266
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The diversity of natural marble 
is reflected on walls in a modern 
and geometric arrangement. In 
five different colours and designs, 
the hand-crafted beauty of natural 
marble adds value to hotel projects. 
With 3D  and geometric décors, gold 
and silver printed décors and border 
alternatives, the series is an endless 
source of inspiration.

Doğal mermerin kendi içindeki çeşitliliği 
modern ve geometrik bir düzenle 
duvarlara yansıyor. Beş farklı renk ve 
tasarımı ile doğal mermerdeki el işçiliği 
en ihtişamlı haliyle otel projelerine 
değer katıyor. 3D ve geometrik 
dekorları, altın ve gümüş baskılı dekor 
ve bordür alternatifleriyle sınırsız bir 
ilham kaynağı. 

Floor Yer:

Wall Duvar:

Available in Ebat Alternatifleri:
Wall Duvar: Floor Yer:
30x60 cm 60x60 cm
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Millenium Series
Millenium Serisi

Millenium
Wall Tile, White
Duvar Karosu, Beyaz
30x60 cm
K927372

Wall Tile, Wavy Decor
White
Duvar Karosu, Dalga Dekor
Beyaz
30x60 cm
K927431

Wall Tile, Wavy Decor
Anthracite
Duvar Karosu, Dalga Dekor
Antrasit
30x60 cm
K927416

Wall Tile, Platinum
Duvar Karosu, Platin
30x60 cm
K083456

Skyline 
Floor Tile, Cream
Yer Karosu, Krem 
60x60 cm 
K914934R
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A combination of soft natural 
colours with an ultra modern 
approach… Gold and platinum 
coated décors and borders that 
create contrast with soft and matte 
looks ... 3D décors that make you 
feel close to nature when touched. 
All to help you bring together 
simplicity and elegance in your hotel 
project.

Doğal ve yumuşak renklerin ultra 
modern bir yaklaşımla birlikteliği… Soft 
ve mat görünümle kontrast yaratan 
altın, platin kaplı dekor ve bordürler... 
Dokunulduğunda doğallığı hissettiren 
3D dekorlar. Otel projenizde sadelik ve 
şıklığı bir araya getirmeniz için.

Wall Duvar:

Available in Ebat Alternatifleri:
Wall Duvar:
30x60 cm
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Millenium Series
Millenium Serisi

Wall Tile, Wavy Decor
Anthracite
Duvar Karosu, Dalga Dekor
Antrasit
30x60 cm
K927416

Wall Tile, Platinum
Duvar Karosu, Platin
30x60 cm
K083456
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Millenium Series
Millenium Serisi

Millenium
Wall Tile, White
Duvar Karosu, Beyaz
30x60 cm
K927372

Wall Tile, Wavy Decor
White
Duvar Karosu, Dalga Dekor
Beyaz
30x60 cm
K927431
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Provence Series
Provence Serisi

Provence
Wall Tile, Decor White
Duvar Karosu, Dekor Beyaz
33x100 cm
K929726R

Wall Tile, Greige
Duvar Karosu, Grej
33x100 cm
K929623R

Wall Tile, Gold Border 1 White
Duvar Karosu, Altın Bordür 1 Beyaz
11x33 cm
K082605R

Wall Tile, Border Gold
Duvar Karosu, Bordür Altın
5x33 cm
K082944

Wall Tile, Border Gold
Duvar Karosu, Bordür Altın
3x33 cm
K082933

Wall Tile, Plinth Greige
Duvar Karosu, Plinth Grej
15x33 cm
K929903R

Floor Tile, Greige R9
Yer Karosu, Grej R9
K929940
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A ceramic series inspired by 
framed wooden panels, which are 
known as “boiserie” with the most 
distinguished examples found in 
Versailles Palace. Provence gives 
a classic atmosphere to modern 
spaces with gold plated decors. 
The series creates an unusual 
atmosphere thanks to the matt 
and worn outlook of powder hues 
and contrasting gleams of precious 
stones.

Versailles Sarayı’nda bulunan ve 
“Boiserie” olarak adlandırılan ahşap 
duvar panellerinden ilham alan seramik 
serisi. Provence, dekorlardaki altın 
kaplamalı alternatifleri ile modern 
mekanlara klasik bir atmosfer 
kazandırıyor. Pudra tonlarının mat 
ve eskitilmiş doğal görünümü ve bu 
doğallıkla kontrast yaratan değerli taş 
ışıltılarının uyumu sıra dışı bir atmosfer 
yaratıyor.

Floor Yer:

Wall Duvar:

Available in Ebat Alternatifleri:
Wall Duvar: Floor Yer:
33x100 cm 60x60 cm
11x33 cm
5x33 cm
3x33 cm
2x33 cm
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Sometimes when designing a hotel room, you have 
to make good use of the space you have, especially 
when it comes to bathrooms. It is possible to create 
the perfect bathroom in even the smallest spaces 
without compromising on functionality and aesthetics, 
by selecting the right products. From the basin to the 
shower area, from the WC pan to the mirror, VitrA is ready 
to help you create a cleverly planned bathroom.

Bazen bir otel tasarlarken, özellikle banyolar söz konusu 
olduğunda elinizdeki alanı çok iyi değerlendirmeniz gerekir. 
İşlevsellikten ve estetikten ödün vermeden, doğru ürünleri 
seçerek, en kısıtlı alanları bile kusursuz bir banyoya 
dönüştürmeniz mümkün. Lavabodan yıkanma alanına, 
klozetten aynaya, akıllıca planlanmış bir banyo yaratmanız için 
VitrA yardıma hazır.

> T4

> Metropole

> D-Light

> S50

> Arkitekt Color

Narrow spaces, spacious choices
Dar mekanlar, ferah seçenekler
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T4

Bright ideas, detailed 
solutions
Another option that saves space in hotel 
projects is the T4 series. It creates perfect 
results even in the smallest of bathrooms. 
The faucet and narrow washbasin specially 
designed for the series are a perfect match. 
The narrow washbasin comes with doors 
that can be opened from either the right side 
or the left side, enabling practical usage in 
limited spaces.

Fonksiyonellikten ve 
dayanıklılıktan ödün vermeyen 
şıklık
Otel projelerinde yer kazandıran bir başka 
seçenek, T4... Küçük banyolarda bile kusursuz 
sonuçlar yaratıyor. Seriye özel tasarlanmış 
armatür ve dar lavabo, birbiriyle son derece 
uyumlu. Dar lavabo dolaplarının sağ ve sol 
kapaklı alternatifleri de sınırlı mekanlarda pratik 
kullanıma olanak sağlıyor.

T4 Compact Washbasin Unit
T4 Dar Lavabo Dolabı
46 cm
Left Sol 54536 

T4 Illuminated Mirror
T4 Aydınlatmalı Ayna
50 cm
54631

T4 Basin mixer
T4 Lavabo Bataryası 
A41236EXP
A41236

T4 Compact Basin
T4 Dar Lavabo
50 cm
4458

T4 Rim-ex Wall-hung WC pan
T4 Rim-ex Asma klozet
7743

Twin2 Control Panel
Twin2 Kumanda Paneli 
748-0185

Colorline  
5x5 cm 
K508982
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Metropole

Wherever architecture excels
The Metropole washbasin, when used with 
furniture, offers more storage space on the 
basin unit. Moreover, the angled slant in the 
basin prevents accumulation of dirt on the 
basin surface as water easily carries dirt and 
debris to the drain.

The 50x38 cm asymmetric basin, is ideal for 
narrow spaces, you have the option to use 
the faucet either from the right side or the 
left side.

Mimarinin yükseldiği her yerde
Metropole lavabo, mobilya ile birlikte 
kullanıldığında ise lavabo ünitesinde saklama 
alanı için daha çok yer ayrılabiliyor. Ayrıca 
lavabonun içindeki açı sayesinde kir yüzeyde 
birikmiyor, su ile beraber kolayca gidere doğru 
akıyor.

Dar alanlar için ideal olan 50x38 cm ebatlarındaki 
asimetrik lavaboda armatürü sağdan veya soldan
kullanma seçeneğiniz var.

Metropole Compact Basin
Metropole Dar Lavabo
50 cm
5665

48 cm compact wall-hung WC 
pan looks aesthetic thanks to its 
concealed installation feature.

48 cm boyutundaki kompakt asma 
klozet, gizli montaj özelliği sayesinde 
estetik görünüme sahip.

Metropole Wall-hung WC Pan, Compact
Metropole Kısa Asma Klozet
48 cm
5671

Metropole WC Seat
Metropole Yavaş Kapanır Kapak 
90-003-009

Vado
Grey 
Gri
5x5 cm
K539435
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D-Light

Furniture of small, tidy 
bathrooms 
Furniture series of D-Light that is 
specifically made for narrow spaces 
fully match with hotel projects that 
are designed to make good use of 
each square meter. It saves space 
for users thanks to its compact 
sizes and contributes to creating 
a tidy and enjoyable bathroom 
atmosphere with its functionality 
and aesthetic appearance. 

Derli toplu küçük 
banyoların mobilyası
D-Light'ın özellikle dar alanlar 
için üretilen mobilya serisi, her 
metrekareyi iyi değerlendirmek için 
tasarlanmış otel projelerine tam 
uyum sağlıyor. Kompakt boyutlarıyla 
kullanıcıya yer açarken, işlevselliği 
ve estetiği sayesinde derli toplu ve 
keyifli bir banyo atmosferi yaratmaya 
katkıda bulunuyor.

D-Light Tall Unit
D-Light Boy Dolabı
36 cm
Sağ 58163 

D-Light Washbasin Unit
D-Light Lavabo Dolabı
50 cm 
58129

Elite Mirror
Elite Ayna 
45 cm
56859

D-Light Towel 
D-Light Havluluk 
58166

Artema Z-Line Basin Mixer 
Artema Z-Line Lavabo Bataryası 
A42363EXP
A42363

Pera
Wall Tile, White Decor
Duvar Karosu, Beyaz Dekor 
20x120 cm
K924266R

Floor Tile, White
Yer Karosu, Beyaz 
20x120 cm
K924211R
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D-Light Wall-hung WC Pan
D-Light Asma Klozet
5910 

D-Light Vanity Basin, Towel Holder Included
D-Light Etejerli Lavabo, Havluluk Dahil
60 cm
5918

Samba
Wall Tile and Floor Tile, Wenge
Duvar Karosu ve Yer Karosu, Venge
20x120 cm
K925364R
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S50

The VitrA S50 series, which can 
conveniently be used even in the 
narrowest spaces in special projects 
like hotels, offers flexible solutions 
that cater to a wide range of tastes. 
With its wide selection of products 
and complementary products, 
VitrA S50 exceeds expectations 
when it comes to high quality, 
long lifetime and aesthetic looks. It 
not only offers designs that create 
more organized bathrooms, but 
also ensures more hygiene and 
ergonomics.

Oteller gibi özel projelerde en
dar mekanlarda bile rahatlıkla
kullanılabilen VitrA S50 serisi,
farklı beğenilere yönelik esnek
çözümler öneriyor. Geniş ürün
gamı ve tamamlayıcı ürünleriyle,
yüksek kalite, uzun ömür ve estetik
görünüm beklentilerini fazlasıyla
karşılıyor. Banyoları daha düzenli
hale getiren tasarımlar sunmakla
kalmıyor, daha fazla hijyen ve
ergonomi de sağlıyor.

S50 Compact  
Wall-hung WC Pan 
S50 Asma Klozet
48 cm
5320

S50 Compact Basin 
S50 Lavabo
50 cm
5344

S50 Compact Basin 
S50 Lavabo
45 cm
5308

S50 Compact Basin
S50 Kompakt Lavabo
40 cm
5343

Pietra Pienza 
Floor Tile
Yer Karosu 
60x60 cm 
K909006R
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S50 Compact  
Wall-hung WC Pan 
S50 Asma Klozet
48 cm
5320

Skyline 
Floor Tile, Soft Brown
Yer Karosu, Soft Kahve 
60x60 cm 
K914960R
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Metro Tiles Series
Metro Tiles Serisi

Metro Tiles
Wall Tile, White Glossy
Duvar Karosu, Parlak Beyaz
10x20 cm
K537733

Wall Tile, Black Glossy
Duvar Karosu, Parlak Siyah
10x20 cm
K537744

Skyline
Floor Tiles, Anthracite
Yer Karosu, Antrasit
60x60 cm
K916415R
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A ceramic series reshaping the 
spirit of spaces with the attractive 
look of symmetry. Metro Tiles adds 
a timeless nobility and a dynamic 
mood to spaces. Black, cream and 
white colors give clues of a valuable 
style full of character.

Simetrinin çarpıcı etkileşimiyle 
mekanların ruhunu değiştiren seramik 
serisi. Metro Tiles, mekanlara zamanın 
ötesinde bir asalet ve aynı zamanda 
dinamik bir hava katıyor. Siyah, krem, 
beyaz renkleri, kişilikli ve değer taşıyan 
bir stilin ipuçlarını veriyor.

Wall Duvar:

Available in Ebat Alternatifleri:
Wall Duvar:
2.5x5 cm
5x10 cm
10x20 cm
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PRO Color Series
PRO Color Serisi

Wall Tile, RAL 0001500 MAT
Duvar Karosu, RAL 0001500 MAT
10x10 cm
K507975

Wall Tile, RAL 0304050 MAT
Duvar Karosu, RAL 0304050 MAT
10x10 cm
K534200

Floor Tile, RAL 9016 MAT
Yer Karosu, RAL 9016 MAT
10x10 cm
K507920
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A small bathroom or a giant hotel 
project... Modular structure of the 
PRO Color allows hotel designs 
in different sizes to be realized in 
harmony. Floor and wall tiles in 12 
different sizes from 2.5x5.5 cm to 
60x60 cm are produced suitably  for 
joint gaps of 3 mm. You can realize 
your hotel designs by using all 
products of PRO Color in limitless 
combinations.

Küçük bir banyo ya da büyük bir otel 
projesi… PRO Color’un modüler yapısı 
farklı büyüklüklerde otel tasarımlarının 
bir bütünlük içinde hayata geçmesini 
sağlıyor. 2.5x2.5 cm’den 60x60 cm’ye 
12 farklı boyutta yer ve duvar karoları 
3 mm’lik derz aralıklarına uygun 
olarak üretiliyor. PRO Color’un tüm 
ürünlerini sınırsız kombinasyonlarla 
kullanarak otel tasarımlarınızı gerçeğe 
dönüştürebilirsiniz.

Floor Yer:

Available in Ebat Alternatifleri:
Wall Duvar: Floor Yer:
2.5x2.5 cm 2.5x2.5 cm
10x10 cm 5x5 cm
12.5x25 cm 10x10 cm
 10x20 cm
 10x30 cm
 12.5x25 cm
 15x15 cm
 20x20 cm
 30x30 cm
 40x40 cm
 30x60 cm
 60x60 cm
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Regardless of the concept and scope of your hotel project, 
you can prefer VitrA series that exceed standards, such as 
the S20 and S50, in order to meet standard expectations. 
In addition to the S20 and S50 products that add value to 
any project, the tile series presented in this chapter are 
ready to complete your hotel designs in terms of both 
functionality and aesthetics.

Otel projenizin konsepti ve kapsamı ne olursa olsun, standart 
beklentileri karşılamak için, S20 ve S50 gibi standartları aşan 
VitrA serilerini tercih edebilirsiniz. Her projeye uyum sağlayan 
ve değer katan S20 ve S50 ürünlerinin yanı sıra, bu bölümde 
sunulan karo serileri de hem işlev hem estetik anlamında otel 
tasarımlarınızı tamamlamaya hazır.

> D-Light

> S20

> S50

> Rain Forest 

> Samba

Exceeding standards
Standartları aşmak için
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D-Light Bathroom Series
D-Light Banyo Serisi
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For a joyful and colorful 
bathroom… 
D-Light series means smart 
solutions for hotel bathrooms. 
Joyful and colorful designs of 
D-Light series that creates an 
enjoyable atmosphere and that 
complements the aesthetic 
appearance of the hotel 
project combines elegance and 
functionality. 

Neşeli ve renkli bir 
banyo için...
D-Light serisi otel banyoları için akıllı 
çözümler demek. Keyifli bir atmosfer 
yaratan ve otel projesinin estetik 
anlayışını tamamlayan D-Light serisinin 
neşeli ve renkli tasarımları, şıklığı ve 
fonksiyonelliği bir araya getiriyor. 

Matt White
Mat Beyaz

Thermoform
Termoform

Mink
Vizon

Natural Oak
Doğal Meşe

Purple
Mor

D-Light Washbasin Unit
D-Light Lavabo Dolabı
70 cm
58132 

D-Light Tall Unit
D-Light Boy Dolabı
36 cm
Left Sol 58158
Right Sağ 58162

D-Light Mid Unit
D-Light Orta Ünite
40 cm
Left Sol 58149
Right Sağ 58153

Nest Trendy Mirror
Nest Trendy Ayna
60 cm
56156

Pietre Borgogna
Wall Tile, White
Duvar Karosu, Beyaz 
45x90 cm
K911585R
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D-Light series is a very logical 
preference for those who want to 
offer different bathroom experience 
to their guests. 

Konuklarına farklı bir banyo deneyimi 
sunmayı hedefleyenler için D-Light 
serisi son derece mantıklı bir tercih.

D-Light Bathroom Series
D-Light Banyo Serisi

D-Light Washbasin Unit
D-Light Lavabo Dolabı
70 cm
58133 

D-Light Tall Unit
D-Light Boy Dolabı
36 cm
Left Sol 58157
Right Sağ 58161

D-Light Mid Unit
D-Light Orta Ünite
40 cm
Left Sol 58152
Right Sağ 58156

Elite Mirror Cabinet
Elite Dolaplı Ayna
60 cm
56760

D-Light Wall-Hung WC
D-Light Asma Klozet
57 cm
5910

Metro Tiles
Wall Tile, White
Duvar Karosu, Beyaz 
10x20 cm
K537733

Ultra
Floor Tile, Silver Grey
Yer Karosu, Gümüş Gri 
60x60 cm
K906604R
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D-Light Washbasin Unit
D-Light Lavabo Dolabı
70 cm
58134

D-Light Washbasin Unit
D-Light Lavabo Dolabı
70 cm
58132

D-Light Washbasin Unit
D-Light Lavabo Dolabı
90 cm
58146

Elite Mirror
Elite Ayna
80 cm
56861

Rainforest
Wall Tile, Cut Decor
Anthracite
Duvar Karosu, Kesme Dekor
Antrasit
30x60 cm
K076515R

Wall Tile, Anthracite
Duvar Karosu, Antrasit
30x60 cm
K914886R

Floor Tile, Anthracite
Yer Karosu, Antrasit 
60x60 cm
K914875
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S20 Bathroom Series
S20 Banyo Serisi
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Simplistic and 
functional design
The S20 series is at your service 
for personal use and common use 
areas. S20 offers practical solutions 
with its quality, long lifetime and 
aesthetic value. With bathroom 
furniture, ceramic products and 
complementary units, it offers 
reliable options for all conditions 
and environments.

Yalın ve fonksiyonel 
tasarım
S20 serisi bireysel kullanım kadar toplu 
kullanım alanlarında da uygun koşullarla 
hizmetinizde. S20, kalitesi, uzun ömürlü 
oluşu ve estetik değeriyle, pratik 
çözümler sağlıyor. Banyo mobilyaları, 
seramik ürünler ve tamamlayıcı 
ürünleriyle her koşul ve ortamda güven 
verici seçenekler sunuyor.

S20 Close-Coupled WC Pan, Back-To-Wall
S20 Duvara Tam Dayalı Takım Klozet Ve Rezervuar
5512 + 5514

S20 Washbasin With Pedestal
S20 Kolon Ayaklı Lavabo
60 cm 
5503 + 5529

NOA
The S20 series has 
been designed by 
NOA Design Group.

S20 serisi NOA Design 
Group tarafından 
tasarlandı.

Arkitekt Color
Wall Tile, Mat
Duvar Karosu, Mat
10x30 cm
K838080

Floor Tile, Mat
Yer Karosu, Mat 
30x30 cm
K768995
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S20 Washbasin Options
S20 Lavabo Seçenekleri

Ergonomics and economics meet in 
S20 washbasins. S20 washbasins  
contribute to budget management 
in hotel projects without 
compromising from functionality 
and resilience. Offered in 3 different 
sizes and shapes, these countertop 
and undercounter basins make it 
easier for you to create different 
alternatives.

Ergonomi ve ekonomi S20 lavabolarda 
buluşuyor. S20 lavabolar otel 
projelerinde bütçeye katkı sağlarken 
işlevsellik ve dayanıklılıktan ödün 
vermiyor. 3 farklı ölçü ve form 
seçeneğiyle sunulan tezgah altı ve 
tezgah üstü lavabo farklı alternatifler 
yaratmanızı kolaylaştırıyor. 

S20 Undercounter Basin
S20 Tezgah Altı Lavabo
43 cm
5474

S20 Countertop Basin
S20 Tezgah Üstü Lavabo
50 cm
5474

S20 Countertop Basin
S20 Tezgah Üstü Lavabo
48 cm
5467
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VitrA S20 WC pans offer hygienic 
and economic solutions for hotel 
projects. Open back close-coupled 
WC pans offer the option of 
horizontal or vertical outlet, while 
wall-hung WC pans have short and 
tall options. Back-to-wall close-
coupled WC pans have universal 
outlets.

VitrA S20 klozetler otel projeleri 
için hijyenik ve ekonomik çözümler 
sunuyor. Arkası açık takım klozetlerin 
alttan çıkışlı ve arkadan çıkışlı, asma 
klozetlerin kısa ve uzun seçenekleri 
bulunuyor. Duvara tam dayalı takım 
klozetler universal çıkışlı. 

Rim-ex Wall Hung WC Pan
Rim-ex Asma Klozet 
7741

Bidet
Yerden Bide
5519

Bidet, Back-To-Wall
Duvara Tam Dayalı Bide
5509

S20 WC Pan Options 
S20 Klozet Seçenekleri

Wall Hung WC Pan
Asma Klozet 
52 cm
5507
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VitrA’s steel tubs and shower trays 
bring durability and aesthetics to 
hotel projects. Available in two 
different thickness options to 
suit different preferences, VitrA 
steel products offer distinguished 
solutions for hotel bathrooms with 
their wide range of alternatives.

• Two different thickness: 3,5 mm  
 and 2,2 mm
• Durable material
• %100 recyclable material
• Anti-slip and sound insulation   
 options
• Easy assembly and installation

VitrA’nın çelik küvet ve duş tekneleri, 
dayanıklılık ve estetiği otel projelerine 
taşıyor. Farklı tercihlere uygun olarak iki 
farklı malzeme kalınlığı sunan VitrA çelik 
ürünleri, geniş ölçü alternatifleri ile otel 
banyoları için farklı çözümler sunuyor.

• İki farklı kalınlık: 3,5 mm ve 2,2 mm
• Dayanıklı malzeme
• %100 geri dönüşümlü malzeme
• Kaydırmaz ve ses yalıtım seçenekleri
• Kolay montaj imkanı

The resilience and aesthetics of steel.
Çelikten gelen dayanıklılık ve estetik.

170 cm 160 cm 150 cm 140 cm

Generic Square Shower 
Tray: Available in 16 cm, 
6,5 cm, 2,5 cm. 

Generic Kare Duş Teknesi 
H: 16 cm, 6,5 cm, 2,5 cm 
seçenekleriyle.

Generic Bathtub
Available in 140 cm, 150 cm, 
160 cm, 170 cm.

Generic Küvet 
140 cm, 150 cm, 160 cm, 
170 cm seçenekleriyle.

1701601501400

75 cm
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S50 Bathroom Series
S50 Banyo Serisi
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Enjoyable and 
aesthetic spaces
The S50 series more than meets the 
expectations of high quality, long 
lifetime and aesthetic looks in hotel 
projects with its wide product range 
and complementary products.
The series allows creating more 
organized spaces, and ensures 
higher levels of hygiene and 
ergonomics.

Keyfili ve estetik 
mekanlar
S50 serisi otel projelerinde, geniş 
ürün gamı ve tamamlayıcı ürünleriyle, 
yüksek kalite, uzun ömür ve estetik 
görünüm beklentilerini fazlasıyla 
karşılıyor. Mekanı daha düzenli hale 
getiren tasarımlar sunmakla kalmıyor, 
otel banyolarında daha fazla hijyen ve 
ergonomi sağlıyor.
 

NOA
S50+ / S50 series 
have been designed 
by NOA Design 
Group.

S50+ / S50 serileri 
NOA Design Group 
tarafından tasarlandı.
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Ral 9016 
10x10 cm
K503823
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S50 basins add functional and 
aesthetic value to your hotel 
projects with their no-splash deep 
recesses. S50 basins offer solutions 
that fit all hotel bathrooms with 
their wide product range.

Derin iç hazne sayesinde su 
sıçratmayan S50 lavabolar, otel 
projelerine işlevsel ve estetik değer 
katıyor. S50 lavabolar, geniş ürün gamı 
ile her otel banyosuna uygun çözümler 
sunuyor. 

S50 Compact Washbasin Options
S50 Kompakt Lavabo Seçenekleri

Compact Washbasin
Kompakt Lavabo
50 cm 
5344

Countertop Basin
Tezgah Üstü Lavabo 
60 cm 
5310

Compact Semi-Recessed Basin 
Kompakt Yarım Tezgah Lavabo 
55 cm 
5340

Bowl
Çanak Lavabo 
60 cm 
5310

Compact Basin
Dar Lavabo 
60 cm 
5310

Washbasin With Pedestal
Kolon Ayaklı Lavabo
60 cm 
5310
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Ral 0808010 
5x5 cm
k527631
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S50 WC Pan Options 
S50 Klozet Seçenekleri

S50 WC pans offer ideal options for 
hotel projects with their ergonomic 
sitting surfaces and aesthetic looks.

S50 klozetler, ergonomik oturma yüzeyi 
ve estetik görünümü ile otel projeleri 
için ideal seçenekler sunuyor.

Close-Coupled WC Pan 
Open Back
Arkası Açık Takım Klozet 
Ve Rezervuar
5321 + 5422

Wall-Hung WC Pan 
Asma Klozet
52 cm 
5318 

Close-Coupled WC Pan 
Back-To-Wall And Cistern
Duvara Tam Dayalı Takım 
Klozet Ve Rezervuar
5332 + 5422

Close-Coupled High WC 
Open Back And Cistern
Arkası Açık Yüksek Takım 
Klozet Ve Rezervuar
5421 + 5422

Compact Wall-Hung WC Pan
Asma Klozet 
48 cm 
5320

Rim-ex Wall-Hung WC Pan
Rim-ex Asma Klozet
7740
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Rainforest Series
Rainforest Serisi

Rainforest
Wall Tile, White
Duvar Karosu, Beyaz
30x60 cm
K914304R

Attraction
Floor Tile, White
Yer Karosu, Beyaz
60x60 cm
K920276FLPR

Floor Tile, White
Yer Karosu, Beyaz
60x60 cm
K932213LPR
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Available in Ebat Alternatifleri:
Floor Yer:
30x60 cm
60x60 cm

‘Slate’ rock, which consists of 
sedimentary layers, meet with 
porcelain and digital printing 
technologies. Offering rich surface 
finish options, Rainforest can 
be used in bathrooms and other 
areas, even on outside facets of 
hotel projects. Matte floor tiles are 
available in white and black colour 
options.

Tortul katmanlardan oluşan ‘slate’ taşı, 
porselen ve dijital baskı teknolojileriyle 
buluşuyor. Zengin yüzey seçenekleri 
sunan Rainforest, otel projelerinde 
banyonun yanı sıra diğer alanlar ve 
hatta dış cephede de kullanılabiliyor. 
Mat bir yüzeye sahip olan yer 
karolarında, siyah ve beyaz renk 
alternatifleri sunuluyor.

Floor Yer:
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Rainforest
Wall Tile, White
Duvar Karosu, Beyaz
30x60 cm
K914304R

Wall Tile, Cut Decor 
White
Duvar Karosu, Kesme Dekor
Beyaz
30x60 cm
K076504R

Rainforest Series
Rainforest Serisi
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Floor Tile, White
Yer Karosu, Beyaz
60x60 cm
K914864R

Rainforest Series
Rainforest Serisi
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Samba Series
Samba Serisi

Samba 
Wall Tile, Light Oak
Duvar Karosu, Açık Meşe 
20x120 cm
K925375R

Floor Tile, Wenge
Yer Karosu, Venge 
20x120 cm
K925364R

Floor Tile, Decor
Wenge
Yer Karosu, Dekor
Venge 
20x120 cm
K081010R
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Samba Series
Samba Serisi

Samba 
Floor Tile, Beige
Yer Karosu, Bej 
20x120 cm
K925353R R9

Floor Tile, Decor
Beige
Yer Karosu, Dekor
Bej 
20x120 cm
K081006R R9
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Available in Ebat Alternatifleri:
Floor Yer:
30x60 cm
20x120 cm

Samba carries the warmth of 
wood to your hotel project, with 
beige, light oak and wenge colour 
alternatives. The hygiene advantage 
of ceramic ensures sustainable 
cleaning and maintenance in hotels. 

Samba, bej, açık meşe ve wenge 
renk alternatifleriyle ahşabın sıcaklığını 
otel projelerinize taşıyor. Seramik 
malzemenin hijyen avantajı otellerde 
sürdürülebilir temizlik ve bakım kolaylığı 
sağlıyor. Seramik malzemenin hijyen 
avantajı otellerde sürdürülebilir temizlik 
ve bakım kolaylığı sağlıyor.

Floor Yer:
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Samba Series
Samba Serisi

Samba 
Wall Tile, Light Oak
Duvar Karosu, Açık Meşe 
20x120 cm
K925375R
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Samba Series
Samba Serisi

Samba 
Floor Tile, Wenge
Yer Karosu, Venge 
20x120 cm
K925364R

Floor Tile, Decor
Wenge
Yer Karosu, Dekor
Venge 
20x120 cm
K081010R
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In order to reflect a perfect and complete approach to 
hospitality, your hotel project should also take disabled 
guests into consideration. VitrA designs include solutions 
to create safe and comfortable spaces in common use 
areas and in rooms specifically designed for disabled 
people. From shower trays to WC pans, many special 
VitrA designs are ready to complement your hotel 
project.

Otel projenizin kusursuz ve eksiksiz bir konukseverlik anlayışını 
yansıtması için, engelli konukları da göz önünde bulundurmak 
gerekiyor. Gerek ortak kullanım alanlarında, gerekse sadece 
engelliler için özel olarak tasarlanmış odalarda, güvenli ve 
konforlu bir mekan yaratmak için ihtiyaç duyulan çözümler 
VitrA tasarımları arasında yer alıyor. Duş teknelerinden 
klozetlere birçok özel VitrA tasarımı otel projenizi 
tamamlamaya hazır.

> Conforma

> Ocean

> Piccadilly

> Ultra

A limitless comfort area
Engelsiz bir konfor alanı
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Conforma
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Solutions to respond to 
every need
By considering Conforma options 
for your hotel project, you can create 
safe and comfortable spaces for 
your disabled guests. The Conforma 
series, which consists of special 
needs WC pans, offer solutions that 
meet special needs and that have 
been thought out down to the last 
detail. Moreover, it makes it easier 
to produce alternative spaces with 
its wide product options.

Herkesin ihtiyacına uygun 
çözümler
Otel projelerinizde Conforma 
seçeneklerini değerlendirerek engelli 
konuklar için güvenli ve konforlu 
mekanlar yaratabilirsiniz. Engelli 
klozetlerinden oluşan Conforma serisi 
özel ihtiyaçlara cevap veren, her 
ayrıntısı düşünülmüş çözümler sunuyor. 
Ayrıca farklı ürün seçenekleriyle 
alternatif mekan çözümleri üretmeyi 
kolaylaştırıyor.
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RAL 7047 
Wall Tile
Duvar Karosu
5x5 cm
K504895

Skyline 
Floor Tile, Soft Brown
Yer Karosu, Soft Kahve 
60x60 cm
K914960R
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Conforma special needs WC pans 
combine functionality with design 
for hotel guests with special needs. 
The wall-hung WC pan of the series 
ensures easy and convenient use for 
all users with a width of 70 cm from 
the wall.

The Duroplast slow-close seat cover 
is comfortable and practical. Holding 
bars placed on both sides of the WC 
pan increase safety.

Conforma bedensel engelli klozetler, 
özel ihtiyaçlara sahip otel konukları için 
fonksiyonelliği tasarım ile birleştiriyor. 
Serinin asma klozeti, duvardan 70 cm 
genişliği ile, her kullanıcı için rahat bir 
kullanım sağlıyor. 

Duroplast, yavaş kapanan klozet kapağı 
ise konforlu ve pratik. Klozetin iki yanına 
yerleştirilen tutunma barları güvenliği 
artırıyor.

Conforma WC Pan Options
Conforma Klozet Seçenekleri

Special Needs Wall-Hung WC Pan
Bedensel Engelli Asma Klozeti
70 cm 
5813

Special Needs WC Pan, High
Bedensel Engelli Klozeti, Yüksek
54 cm
5812

Special Needs Rim-ex Wall-Hung WC Pan
Rim-ex Bedensel Engelli Asma Klozeti
70 cm
5810

Special Needs Wall-Hung WC Pan
Bedensel Engelli Yerden Tek Klozeti
5814
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Grab bars placed in the shower area 
and the shower seat ensure safety 
for elderly and disabled hotel guests.

Duş alanına yerleştirilen tutunma 
barları ve duş oturağı, yaşlı ve bedensel 
engelli otel konukları için güvenlik 
sağlıyor. 

You do not have to lift the lever of 
AquaMed basin mixer to turn on the 
water. The special mixer that turns 
from left to right means it is easy to 
use for disabled hotel guests.

AquaMed lavabo bataryasını açmak için 
kolunu yukarı kaldırmaya gerek yok. 
Soldan sağa doğru çevirilen özel lavabo 
bataryası, engelli otel konukları için 
kolay kullanım anlamına geliyor.

Special Needs Basin Mixer
Lavabo Bataryası Bedensel Engelli Kullanıma Uygun
A47012EXP
A47012

Aquaheat Built-In Bath/Shower Mixer
Aquaheat Ankastre Termostatik Banyo Bataryası
A41356EXP
A41356

Arkitekt Color
2,5x2,5 cm 
RAL 000 40 00 - K515484 
5x5cm 
RAL 000 75 00 - K504910

For the special needs bathrooms 
in your hotel project, you can 
complement Conforma series WC 
pans with products from other VitrA 
series.

Otel projenizin engelli banyoları 
için Conforma serisi klozetlerini 
diğer VitrA serilerinin ürünleri ile 
tamamlayabilirsiniz.
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The S20 special needs washbasin 
ensures easy use with its large 
interior; its concave front edge 
allows wheel-chair users to easily 
get closer to the washbasin.

S20 özel ihtiyaçlara uygun lavabo, geniş 
haznesi ile rahat bir kullanım sağlarken; 
iç bükey ön kenarı ile tekerlekli 
sandalyeli konuklarınlavaboya kolaylıkla 
yaklaşmasını sağlıyor.

S20 Special Needs Washbasin
S20 Bedensel Engelli Lavabosu
60 cm
5289

Piccadilly
Wall Tile, Greige 
Duvar Karosu, Grej
K923183R

Adjustable Mirror 
Hareketli Ayna
320-1131

Opal WC Seat
Opal Klozet Kapağı
115-003-001

Conforma WC seat offers long-time 
safe use with its special metal hinge 
and non-sliding lower supports. 
Thanks to the holding part on the 
upper cover, it could be opened and 
closed easily. 

New Conforma WC seat is also 
offered with only lower cover option 
for easy use by those having special 
needs. 

Conforma klozet kapağı özel 
metal menteşesi ve kaydırmaz alt 
destekleriyle uzun süreli güvenli 
kullanım sağlıyor. Üst kapaktaki tutma 
yeri sayesinde kolay kapanıp açılabiliyor. 

Yeni Conforma klozet kapağı özel 
ihtiyaç sahiplerinin rahat kullanımı 
için sadece alt kapak seçeneği ile de 
sunuluyor.
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Ocean Shower Trays
Ocean Duş Tekneleri

Ocean slim shower trays offer high-
level comfort and safety for hotel 
guests with special needs, thanks to 
their  4 cm thickness and optional 
anti-slip surfaces.

Ocean ince duş tekneleri, 4 cm 
kalınlık ve opsiyonel kaymaz yüzeyleri 
sayesinde engelli otel konukları için 
yüksek konfor ve güvenlik sunuyor.

80 cm

90 cm

80 cm
5730

90 cm
5731

120 cm
5734

100 cm
5732

120 cm
5733

5 different sizes
5 farklı boyut

Woodplus 
Floor Tile, Light Oak 
Yer Karosu, Açık Meşe 
22.5x90 cm 
K913044R



167

3 colour options, VitrA anti-slip 
application option

3 farklı renk seçeneği, VitrA 
kaydırmaz uygulama opsiyonu
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Piccadilly Series
Piccadilly Serisi

Piccadilly
Greige
Grej 
45x90 cm
K922984R

Grey
Gri
60x60 cm
K923006R

Greige
Grej 
60x60 cm
K923021R

Decor
Dekor
45x90 cm
K923124R Grey-Gri
K923146R Greige-Grej

Decor Grey
Dekor Gri
60x60 cm
K923161R 
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Available in Ebat Alternatifleri:
Floor Yer:
60x120 cm
45x90 cm
60x60 cm
30x60 cm
45x45 cm
1,5x60 cm

With Piccadilly, you get durability, 
aesthetics and safety on floors and 
walls. Named after the famous 
Piccadilly Square in London, this 
series follows a simplistic and 
strong line that catches the spirit of 
time. The design looks like concrete 
poured into metal frames, gaining 
mobility with glittery details.

Piccadilly ile hem zeminde, hem 
duvarda dayanıklılık, estetik ve güven 
bir arada. İsmini Londra’nın ünlü 
meydanı Piccadilly’den alan seri, 
zamanın ruhunu yakalayan, sade ve 
güçlü bir çizgi izliyor. Metal çerçeveye 
dökülmüş beton görünümlü tasarım, 
ışıltılı detaylarla hareket kazanıyor.

Floor Yer:
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Thanks to the anti-slip feature, the ceramic tiles 
ensure a much safer use by means of the special 
technologies implemented on their surfaces.

Kaymazlık özelliği sayesinde seramik karolar, 
yüzeylerine uygulanan özel teknolojiler sayesinde 
daha da güvenli bir kullanım sağlıyor.  

Piccadilly
Floor Tile, Greige Dec Rec
Yer Karosu, Dekor, Grej
K923220R

Piccadilly Series
Piccadilly Serisi
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Special Needs Basin Mixer
Lavabo Bataryası
Bedensel Engelli Kullanıma Uygun
A47012EXP
A47012

Piccadilly
Wall Tile, Greige R9 Rec
Duvar Karosu, Grej
K923021R

Piccadilly Series
Piccadilly Serisi
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Ultra Series
Ultra Serisi

Ultra 
Floor Tile, Cream
Yer Karosu, Krem 
60x60 cm
K901982LPR
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Available in Ebat Alternatifleri:
Floor Yer:
45x45 cm
60x60 cm
30x60 cm
80x80 cm
45x90 cm
60x120 cm

Concrete-look ceramics, which are 
among the popular textures of the 
recent years, are complemented 
with shiny details in the trendy Ultra 
series. With eight colour alternatives 
of anthracite, grey, mink and cream, 
the series offers creative and durable 
surfaces, and its area of use is not 
limited to bathrooms. Ultra brings 
together functionality, simplicity 
and elegance for all spaces in hotel 
projects.

Son yılların popüler dokularından olan 
beton görünümlü seramikler, trendleri 
yakalayan Ultra serisinde parlak 
detaylarla tamamlanıyor. Antrasit, gri, 
vizon, krem başta olmak üzere 8 farklı 
renk alternatifi ile yaratıcı ve sağlam 
yüzeyler sunan serinin kullanım alanı 
banyolarla sınırlı kalmıyor. Ultra, otel  
projelerinde her alanda yalınlık ve şıklığı 
işlevsellikle buluşturuyor.

Floor Yer:
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With VitrA products, you can realize your designs in 
the most ideal way for individual bathrooms and public 
bathrooms. Sustainability, safety, comfort, aesthetics, 
economy... Whatever your criteria may be, you can trust 
VitrA’s expertise to add value to public areas in your 
project.

Otel projenizin bireysel banyolarında olduğu gibi toplu 
kullanım alanlarında da tasarımlarınızı VitrA ürünleriyle ideal 
şekilde hayata geçirebilirsiniz. Sürdürülebilirlik, güvenlik, 
konfor, estetik, ekonomi... Aradığınız kriterler ne olursa olsun, 
projenizin toplu kullanım alanlarına değer katmak için VitrA 
uzmanlığına güvenebilirsiniz. 

> Memoria

> S50

> S20

> Arkitekta

> Aquasee

> Watersmart

> Ararat

> Arkitekt Porcelain

> Celebration

> Neo Quarzite

> Pietra Borgogna

> Vado

Ideal solutions for all
Herkes için ideal çözümler
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Memoria General Bathroom
Memoria Genel Banyo



177

In touch with your 
senses
The Memoria series, which is very 
adaptive for creating a different 
project for different hotel designs, 
also shines out with its one of a 
kind modern aesthetic concept.

Thanks to the Mineralcast 
technology, the series offers sharp 
edges and unique forms, without 
compromising from functionality in 
common use areas of hotels.

Hislerinize dokunan 
tasarım
Farklı otel tasarımları için farklı proje 
yaklaşımlarıyla son derece iyi uyum 
sağlayan Memoria serisi, kendine 
özgü modern estetik anlayışıyla da öne 
çıkıyor.

Infinit teknolojisi sayesinde keskin 
kenarlar ve benzersiz formlar sunan 
seri, otellerin toplu kullanım alanlarında 
da işlevsellikten ödün vermiyor.

Memoria Built-in Basin Mixer
Memoria Ankastre Lavabo Bataryası
A4231457EXP
A4231457

Memoria Mineralcast Rectangular Bowl
Infinit Memoria Dikdörtgen Çanak Lavabo
80 cm
M58000001000

Pietra Pienza
Wall Tile, Dark Grey
Duvar Karosu, Koyu Gri
30x60 cm 
K909146R

Pietra Pienza
Floor Tile, Anthracite
Yer Karosu, Antrasit 
60x60 cm
K909032R
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The Metropole series, which can 
cater to expectations of all in the 
common use areas of hotel projects, 
meets all needs with its wide 
product range and alternatives. 
Metropole wall-hung WC pans 
suit all bathrooms with its various 
size options. Furthermore, it turns 
cleaning into a practical activity 
with its standard or  Rim-ex special 
chamber option and the optional 
VitrAfresh cleaning chamber. The 
WC pan is fully closed on the sides, 
which increases hygiene. Slow-close 
seat cover ensures safe use.

Otel projelerinin toplu kullanım 
alanlarında herkesin beklentilerine 
seslenebilen Metropole serisi geniş 
ürün gamı ve farklı seçenekleriyle tüm 
ihtiyaçlara cevap veriyor. Metropole 
asma klozet farklı boyut seçenekleriyle 
her banyoya uygun. Ayrıca standart ya 
da Rim-ex özel hazneli seçeneği ve 
opsiyonel olarak eklenebilen VitrAfresh 
temizleyici haznesi ile temizliği pratik 
hale getiriyor. Klozetin yanlarının 
tamamen kapalı olması hijyeni artırıyor. 
Yavaş kapanan klozet kapağı ise güvenli 
kullanım sağlıyor.

Metropole General Bathroom
Metropole Genel Banyo

Undercounter Basin
Tezgah Altı Lavabo
60 cm
5668

Wall Hung WC Pan
Asma Klozet
56 cm
5676
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Toplu kullanım alanları için bir diğer
ideal seçenek S50 serisi...
Otel projelerinde, geniş ürün gamı 
ve tamamlayıcı ürünleriyle, yüksek 
kalite, uzun ömür ve estetik görünüm 
beklentilerini fazlasıyla karşılıyor. 
Banyoları daha düzenli hale getiren 
tasarımlar sunmakla kalmıyor, toplu 
kullanım alanlarında daha fazla hijyen ve 
ergonomi sağlıyor.

Another ideal option for common 
use areas is the S50 series...
In hotel projects, with its wide 
product range and complementary 
units, it meets and exceeds 
expectations in terms of high 
quality, long lifetime and aesthetic 
looks. It not only offers designs that 
create more organized bathrooms, 
but also ensures more hygiene and 
ergonomics in common use areas.

S50 Washbasin
S50 Lavabo
60 cm
5302

S50 General Bathroom
S50 Genel Banyo

Ral 260 70 25 
2.5x2.5 cm
K533802
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The S20 series is at your service for 
common use areas of hotel projects. 
S20 offers practical solutions 
with its quality, long lifetime and 
aesthetic value. With bathroom 
furniture, ceramic products and 
complementary units, it offers 
reliable options for all conditions 
and environments.

S20 serisi otel projelerinin toplu 
kullanım alanlarında da uygun koşullarla 
hizmetinizde. S20, kalitesi, uzun ömürlü 
oluşu ve estetik değeriyle, pratik 
çözümler sağlıyor. Banyo mobilyaları, 
seramik ürünler ve tamamlayıcı 
ürünleriyle her koşul ve ortamda güven 
verici seçenekler sunuyor.

S20 General Bathroom
S20 Genel Banyo

Thanks to its special design and 
stainless steel coating, Arkitekta 
towel unit provides hygiene and 
convenient use in common use 
areas of hotel projects, and offers 
matching paper towel dispenser and 
garbage bin.

Özel tasarımı ve paslanmaz çelik 
kaplaması sayesinde, otel projelerinin 
ortak alanlarında da hijyen ve rahat 
kullanım sağlayan Arkitekta havlu 
ünitesi kağıt havluluk ve çöp kovasını 
birlikte sunuyor.

Arkitekta towel unit
Arkitekta havlu ünitesi

Urinals are an important factor when 
it comes to water saving, especially 
in common use areas of hotels. 
Watersmart urinals, developed 
to save water and protect the 
environment, ensure considerable 
water saving and do not require 
using a cartridge. Watersmart urinals 
have two versions: electrical and 
battery-operated.

Otellerin özellikle ortak kullanım 
alanlarında su tasarrufu konusunda 
pisuvarlar da önemli bir etken. Çevre 
ve suyu korumaya yönelik olarak 
geliştirilen Watersmart pisuvarlar 
önemli ölçüde su tasarrufu sağlıyor, 
ayrıca kartuş kullanımına gerek 
duymuyor. Watersmart pisuvarların 
elektrikli ve pilli olmak üzere 2 
versiyonu bulunuyor.

Watersmart Urinal
Watersmart Pisuvar

Paper Towel Dispenser + Trash Box 
Kağıt Havluluk + Çöp Kovası
A44970EXP
A44970

S20 Undercounter Basin
S20 Tezgah Altı Lavabo
43 cm
5474B003-0618

Minimax S Basin Mixer
Minimax S Lavabo Bataryası 
A41984EXP
A41984

Watersmart Urinal
Watersmart Pisuvar
4339
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Water-saving in common use 
areas is becoming more and more 
important. With the option of 
special flow-regulating aerator, 
AquaSee meets this demand. It 
also contributes to hygiene with 
photocell-controlled mixer.

Ortak kullanım alanlarında sudan 
tasarruf daha da önemli hale geliyor. 
Özel debi regülatörlü perlatör 
seçeneğiyle AquaSee bu ihtiyaca cevap 
veriyor. Ayrıca el değmeden çalışan 
fotoselli lavabo bataryası ile hijyene 
katkı sağlıyor.

AquaSee Faucet
AquaSee Armatür

AquaSee Photocell Controlled Basin Mixer, 
Cascade Flow
AquaSee Şelale Fotoselli Lavabo Bataryası
A47076EXP
A47076

AquaSee Photocell Controlled Basin Mixer
AquaSee Fotoselli Lavabo Bataryası
A47064EXP
A47064

Nature Photocell Controlled Basin Mixer
Nature Fotoselli Lavabo Bataryası
A47100EXP
A47100

Wing Photocell Controlled Basin Mixer
Wing Fotoselli Lavabo Bataryası
A47104EXP
A47104
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Ararat Series
Ararat Serisi

Ararat 
Wall Tile, Grey-Black
Duvar Karosu, Gri-Siyah 
2.5x5 cm 

Wall Tile, Grey
Duvar Karosu, Gri 
60x120 cm 
K844564 LPR

Wall Tile, Grey LPR 9 mm
Duvar Karosu, Gri LPR 9 mm
30x60 cm 
K823171LPR

Floor Tile, Grey
Yer Karosu, Gri
60x120 cm
K844564R
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Available in Ebat Alternatifleri:
Floor Yer:
60x120 cm
60x60 cm
30x60 cm
45x45 cm
30x30 cm

If you want to see natural surfaces 
in your hotel project, you can 
consider the options offered by 
the Ararat series. An indispensable 
modern classic of urban life, Ararat 
is preferred for all living spaces in 
addition to bathrooms, with its wide 
colour, size and finish options. The 
Ararat series is available in ‘lappato’ 
and ‘hammered’ surface finish 
alternatives.

Otel projenizde doğal yüzeyler görmek 
isterseniz Ararat serisinin sunduğu 
seçenekleri değerlendirebilirsiniz. 
Şehir hayatının vazgeçilmez modern 
klasiği olan Ararat, renk, ebat ve yüzey 
seçenekleriyle, banyoların yanı sıra tüm 
yaşam alanlarında tercih ediliyor. Ararat 
serisinde ‘lappato’ ve ‘hammered’ 
yüzey alternatifleri bulunuyor.

Floor Yer:
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PRO Technic
PRO Technic

Color Dot
Floor Tile, Super White Mat/MattR9
Yer Karosu, Süper Beyaz
30x30 cm
K835722

Floor Tile, Anthracite Mat/Matt R9
Yer Karosu, Antrasit
30x30 cm
K835711
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Available in Ebat Alternatifleri:
Floor Yer:
2.5x2.5 cm
5x5 cm
10x10 cm
15x15 cm
20x20 cm
30x30 cm
40x40 cm
30x60 cm
60x60 cm

Vitra PRO Technic’s extra abrasion 
resistant full-bodied porcelain tiles 
come in different colors and textures 
and in a variety of sizes to allow all 
kinds of modular applications. They 
are manufactured with excellent 
wear resistance, high endurance and 
long lasting hygienic properties, and 
in colors, textures and dimensions 
to allow you to create aesthetic 
spaces.

VitrA PRO Technic aşınmaya ekstra 
dayanıklı fullbody porselen karoları  
farklı renk ve dokularda ve her türlü 
modüler uygulamaya izin verecek boyut 
çeşitliliğinde sunuluyor. Yüksek aşınma 
dayanımı, dayanıklılık, uzun ömürlülük 
ve hijyen gibi faydaları estetik mekanlar 
yaratmanıza izin verecek renkler, 
dokular ve boyutlarda sunuyor.

Floor Yer:
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Celebration Series
Celebration Serisi
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Celebration Series
Celebration Serisi

Celebration
Wall Tile, Mink
Duvar Karosu, Vizon
25x70 cm
K920184R

Wall Tile, Decor 1 Mink
Duvar Karosu, Dekor 1 Vizon
25x70 cm
K920862R

Wall Tile, Decor 1 Gold
Duvar Karosu, Dekor 1 Altın
25x70 cm
K080472R

Floor Tile, Cream
Yer Karosu, Krem
60x60 cm
K920265FLPR
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A ceramic series with glossy surface 
embodying all the details required 
for creating spaces full of passion. 
Celebration adds liveliness to spaces 
with its marble-like polished surface 
while fostering the dynamism of 
walls with three dimensional relief 
decors.

Tutkulu mekanlar yaratmak için gereken 
tüm detayları deseninde taşıyan parlak 
yüzeyli seramik serisi. Celebration, 
mermer görünümlü yüzeyi ile 
mekanlara canlılık getirirken, üç boyutlu 
rölyefli dekorlarıyla da duvarlarda 
hareketlilik sağlıyor.

Floor Yer:

Wall Duvar:

Available in Ebat Alternatifleri:
Wall Duvar: Floor Yer:
25x70 cm 60x60 cm
 60x120 cm
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Neo Quarzite Series
Neo Quarzite Serisi

Neo Quarzite
Floor Tile, Anthracite  
Yer Karosu, Antrasit 
45x90 cm 
K872585LPR
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Available in Ebat Alternatifleri:
Floor Yer:
30x60 cm
60x60 cm
45x90 cm

Quarzite tile series is an ideal option 
for a calm, elegant atmosphere. 
With its natural stone look, Quarzite 
is offered in beige, grey and dark 
colour options and comes to fore 
with its distinctive cloud-like 
texture. Quarzite is ready to add a 
natural attractiveness to bathrooms 
and other living areas in hotel 
projects.

Şık ve sakin bir atmosfer için Quarzite 
karo serisi ideal bir seçenek. Doğal taş 
görünümüyle Quarzite, bej, gri ve koyu 
renk seçenekleri sunuyor, ayrıca fark 
yaratan bulutsu dokusuyla öne çıkıyor. 
Quarzite, otel projelerinde banyolara 
ve diğer yaşam alanlarına doğal bir 
çekicilik katmaya hazır.

Floor Yer:
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Pietra Borgogna Series
Pietra Borgogna Serisi

Pietra Borgogna
Floor Tile, Beige 
Yer Karosu, Bej 
45x90 cm
K911596R

Floor Tile, Beige 
Yer Karosu, Bej 
45x90 cm
K911596LPR
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Available in Ebat Alternatifleri:
Floor Yer:
30x60 cm 
60x60 cm
45x90 cm

A ceramic series designed through 
the reinterpretation of the stones 
found in Borgogna, France. 
Pietra Borgogna offers matchless 
alternatives in different sizes 
and surfaces. The series which is 
presented in white and beige colors 
to match the natural outlook of 
Borgogna stone is ideal for all kinds 
of spaces thanks to its matt and 
anti-slip surface.

Fransa’nın Borgogna bölgesindeki 
taşların modern yorumuyla tasarlanan 
seramik serisi. Pietra Borgogna, farklı 
ebat ve yüzeylerle zenginleştirilmiş bir 
seçenek sunuyor. Borgogna taşının 
doğal haline uygun beyaz ve bej 
renk alternatifleri bulunan seri, mat 
ve kaymaz yüzeyiyle her mekanda 
kullanılabiliyor.

Floor Yer:



194 IDEAL SOLUTIONS FOR ALL / HERKES İÇİN İDEAL ÇÖZÜMLER

Vado Series
Vado Serisi

Vado
Floor Tile, White  
Yer Karosu, Beyaz 
30x60 cm 
K901536
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Available in Ebat Alternatifleri:
Floor Yer:
60x60 cm
45x45 cm
30x60 cm
30x30 cm

A practical option for common use 
areas, the Vado series is ready to add 
a residential elegance to your hotel 
project. Offering a wide range of 
colour alternatives including warm 
colours like beige, mocha and light 
brown as well as white, grey and 
anthracite, Vado comes to fore with 
its high adaptability and durability.

Ortak kullanım alanları için pratik bir 
seçenek olan Vado serisi otel projenize 
rezidans şıklığı katmaya hazır. Bej, 
moka ve açık kahverengi gibi sıcak 
renklerin yanı sıra beyaz, gri ve antrasit 
gibi farklı renk alternatifleri de sunan 
Vado, uyumlu ve kalıcı özellikleriyle öne 
çıkıyor. 

Floor Yer:
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Whether an entire SPA hotel designed to refresh and 
renew its guests, or a SPA section of any hotel... At 
VitrA, you will find designs that will please both guests 
and the hotel owner and operator. From specially 
designed bathtubs to tiles, many solutions are ready to 
complement the various spaces in your hotel project.

İster tümüyle konuklarını yenilemek ve tazelemek üzere 
kurulan bir SPA oteli olsun, ister herhangi bir otelin SPA 
bölümü... Hem konukları, hem otel sahibini, hem de 
işetmeciyi memnun edecek tasarımları VitrA’da bulabilirsiniz. 
Özel olarak tasarlanmış küvetlerden karolara kadar birçok 
çözüm, otel projenizin farklı alanlarını tamamlamaya hazır.

> Well-Joy SPA

> V-Flow

> Shower Systems / Duş Sistemleri

> Arcade

> Arkitekt Pool

> Marmoline

> Pro Color

> Terra Nova

> Woodplus

Refreshing spaces
Yenileyen mekanlar
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Well-Joy SPA
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We offer you four different bathtub 
alternatives so that you can turn 
your hotel project into a special 
SPA centre. VitrA combines a 
sophisticated design concept with 
advanced technology. With hydro-
massage options, it adds massage 
to your bathing experience.

VitrA SPA ozone filter ensures long-
lasting, reliable use. It comes with 
pillow options in 3 different colours, 
and composite panel for those 
looking for an affordable option and 
Iroka panel for those opting for the 
elegance of wood. 

Remote-controlled jets make it 
easier to use the hydro-massage 
function. Moreover, it has a built-in 
radio for guests who might wish to 
add music to their SPA experience.

Otel projenizin banyolarını özel bir 
bakım merkezine dönüştürmeniz için 
dört farklı küvet alternatifi sizi bekliyor. 
VitrA sofistike bir tasarım anlayışını 
üstün teknolojiyle buluşturuyor. 
Hidromasaj seçenekleriyle banyo 
keyfine masajı da ekliyor. 

VitrA SPA ozon filtresi sayesinde uzun 
süreli ve güvenilir kullanım sağlıyor. 3 
farklı renkte yastık seçeneği, uygun 
fiyat arayanlar için kompozit, ahşap 
şıklığını tercih edenler için Iroka panel 
seçenekleri sunuyor. 

Uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen 
jetler, hidromasaj kullanımını daha 
da kolay hale getiriyor. Üstelik SPA 
keyfine müzik de eklemek isteyen otel 
konukları için radyosu da var.

Well-Joy Spa
Well-Joy Spa
220 cm
56700002383

Grey Oak
Gri Kompozit

Ocean
Okyanus

Alba
Alba

White
Beyaz

Iroko Veneer
İroko Ahşap

External panel color options
Akrilik plaka seçenekleri

Panel options
Panel seçenekleri
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V-Flow

With its uninterrupted, aesthetic and 
modern look, V-Flow shower channel 
complements the elegance of SPA 
areas & hotel rooms. Zero to surface 
assembly makes the V-Flow shower 
channel almost invisible, providing 
ergonomics and easy cleaning. 
To create distinctive and elegant 
alternatives in your hotel projects, 
V-Flow is available in matte, high 
gloss and gold finishes.

Kesintisiz, estetik ve modern 
görünümüyle V-Flow duş kanalı, SPA 
alanlarının ve otel odalarının şıklığını 
tamamlıyor. Zemine sıfır montajı 
sayesinde neredeyse görünmez olan 
V-Flow duş kanalı, hem kullanım hem 
de temizlikte kolaylık sağlıyor. Otel 
projelerinizde farklı ve şık alternatifler 
yaratabilmeniz için V-Flow mat, parlak 
ve altın seçenekleriyle sunuluyor.

Ultra 
Wall Tile, Anthracite
Duvar Karosu, Antrasit 
60x60 cm 
K906615R

Brick, Cut Decor
Tuğla, Kesme Dekor 
30x60 cm 
K073122LPR

Ultra 
Floor Tile, Anthracite
Yer Karosu, Antrasit 
60x60 cm
K906615R
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Premium
Perfect fit with tiles, premium appearance.
Karo ile mükemmel uyum, premium görünüm.

• Seamless joint
• Metal frame
• Matte, shine, gold color options
• Available in dimensions; 
 30 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm

• Derz boşluğu yok
• Metal çerçeveli 
• Mat, parlak, altın kapak seçeneği
• 30 cm, 50 cm, 60 cm,
 70 cm, 80 cm ölçü seçeneği

Thin Cut
Perfect thiness, elegant appaerance.
Mükemmel incelik, şık görünüm.

• Seamless joint
• Metal frame
• Matte, shine, gold color options
• Available in dimensions; 
 60 cm, 90 cm, 120 cm

• Derz boşluğu yok
• Metal çerçeveli 
• Mat, parlak, altın kapak seçeneği
• 60 cm, 90 cm, 120 cm 
 ölçü seçeneği

Aquawall
Sıra dışı tasarım, muhteşem deneyim.
Unusual design, great experience.

• Can be cut at desired dimensions 
 (Max.100 cm - Min. 30cm) 
• No joint gap 
• Metal frame
• Matt, gloss and golden coated seat  
 option 
• Excellent water discharge with S  
 type siphon

•  İstenen ölçülerde kesilebilir   
 (Maks.100 cm - Min 30 cm)
•  Derz boşluğu yok
•  Metal çerçeveli
•  Mat, parlak, altın kaplama kapak   
 seçeneği
•  S tipi sifon ile mükemmel su tahliyesi

Elegant
Perfect finish, smooth continuity.
Mükemmel bitiş, uyumlu bütünlük.

• Seamless joint
• Metal frame
• Matte, shine, gold color options
• Tiled cover option
• Available in dimensions; 
 30 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm, 
 80 cm, 90 cm, 100 cm, 120 cm

• Derz boşluğu yok
• Metal çerçeveli
• Mat, parlak, altın kapak seçeneği
• Kapakta karo uygulama seçeneği
• 30 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm, 
 80 cm, 90 cm, 100 cm, 120 cm
 ölçü seçeneği

Style
Various design alternatives, affordable price.
Farklı tasarım alternatifleri, uygun fiyat. 

• Joint gap
• No frame
• Matte cover option
• Tiled cover option
• Available in dimensions; 
 30 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm 80 cm 

• Derz boşluğu var
• Çerçevesiz
• Mat kapak seçeneği
• Kapakta karo uygulama seçeneği
• 30 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm
 80 cm ölçü seçeneği
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Ultra
Wall Tile, Brick, Cut Decor
Duvar Karosu, Tuğla, Kesme Dekor 
30x60 cm 
K073122LPR

Ultra 
Floor Tile, Silver Grey
Yer Karosu, Gümüş Gri 
30x60 cm
K908015R
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V-Flow Cover Designs
V-Flow Kapak Tasarımları

StylePremium

DK 500 DK 600

Thin Cut Elegant

DK 100 DK 200 DK 100* DK 100 DK 300 DK 400 DK 100*

* Used with DK100 Tile.
* DK100 Karo ile kullanılır.

Square Drains
Kare Süzgeçler

DK 100 DK 200 DK 300 DK 400 DK 700 DK 800

Triangle Drains
Üçgen Süzgeçler

DK 100 DK 200 DK 300 DK 400
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Enjoy
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Enjoy Shower System 03 - XL
Enjoy Masajlı Duş Sistemi 03 - XL
57330001000

Enjoy adds a sparkle to hotel 
projects with its special design. A 
perfect example of the harmony of 
glass, metal and acrylic materials, 
Enjoy is a compact shower unit 
available in three colour alternatives: 
burgundy, white and black. 
Thermostatic mixer, overhead 
shower head, hand-held shower 
head, and massage jets that can 
be adjusted to body type to focus 
on certain zones come together in 
Enjoy. It also has acrylic compact 
unit options affordable for all 
budgets.

Enjoy, özel tasarımıyla otel projelerine 
ışıltı katıyor. Cam, metal ve akrilik 
malzemelerin uyumunun kusursuz 
bir örneği olan Enjoy kompakt duş 
ünitesi, bordo, beyaz ve siyah olmak 
üzere üç renk alternatifi sunuyor. 
Termostatik batarya, tepe duşu, el 
duşu, vücut tipine göre bölgesel olarak 
ayarlanabilen masaj jetleri Enjoy’da 
bir arada. Her bütçeye uygun akrilik 
kompakt ünite seçenekleri de mevcut.

Enjoy Shower System 03
Enjoy Masajlı Duş Sistemi 03
57330001070
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Wake Shower System
Wake Masajlı Duş Sistemi 
56660001000

Take Shower System 
Take Masajlı Duş Sistemi
60020001000

Calm Shower SystemCalm 
Masajlı Duş Sistemi 
60030001000

Shake Shower System
Shake Masajlı Duş Sistemi 
60010001000

There is nothing like shower massage 
to start the day fit… Start the day good 
with VitrA massage shower systems 
that have waterfall flow that brings the 
nature to your bathroom, easy-to-clean 
glass body and rack versions that offer 
easy use.
 

Güne zinde başlamak için duşta masaj 
gibisi yok... Doğayı banyonuza taşıyan 
şelale akışı, kolay temizlenebilen cam 
gövdesi ve kullanım kolaylığı sağlayan 
raflı versiyonları ile VitrA masajlı duş 
sistemleri ile güne güzel başlayın.

Shake, Wake, Take, Calm

Seat

Seat, reflecting the innovative VitrA 
lines with is modern design and 
integrated seating area, creates an 
elegant space while bringing you 
a practical and ergonomic shower 
experience.

Modern tasarımı ve entegre oturma alanı 
ile yenilikçi VitrA çizgilerini yansıtan Seat, 
banyonuzda şık bir alan oluştururken, 
pratik ve ergonomik bir duş deneyimini 
sizinle buluşturuyor.
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With sophisticated details and 
well thought out solutions, Move 
combines an aesthetic look with 
expertise, and comes in various 
colour alternatives to add more 
pleasure and relaxation to your 
hotel project. With Move, combining 
shower and massage functionalities 
for hotel guests becomes affordable 
for all project budgets.

İncelikle düşünülmüş detayları ve 
sunduğu çözümler ile estetik ve uzman 
bir duruş sergileyen Move, farklı renk 
alternatifleriyle otel projenize daha fazla 
keyif katmaya hazır. Otel konukları için 
duş ve masaj özelliklerini buluşturmak 
Move sayesinde tüm proje bütçeleri 
için mümkün hale geliyor.

Move Shower System 
Move Duş Sistemi  

Gold Oak
Altın Meşe
57250004000

White
Beyaz
57250006000

Silver
Gümüş
57250008000

Bronze
Bronz
57250005000

Mahogany
Maun
57250009000

Anthracite
Antrasit
57250003000
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Shower Systems
Duş Sistemleri

Lite Showerhead
Lite Duş Başlığı
A45640EXP
A45640

Rain Q Showerhead
Rain Q Duş Başlığı
A45637EXP
A45637

Style X Shower Set
Style X Sürgülü El Duşu Takımı
A45538EXP
A45538

System Rain LS25 Shower Columns
System Rain LS25 Duş Kolonu
A45597EXP
A45597

Vichy XL Showerhead
Vichy XL Duş Başlığı
A45638EXP
A45638

Samba 5F Shower Set
Samba 5F Sürgülü El Duşu Takımı
A45655EXP
A45655

VitrA shower systems are ideal for 
creating a more luxurious shower 
experience in hotel rooms. Adding 
a distinctive pleasure to shower 
experience with a rain flow, VitrA 
shower systems combine a hand 
shower, a shower head and a 
diverter. Compatible with all shower 
mixers, chrome-coated shower 
columns are easy to clean and 
maintain their high quality for long 
years.

Daha fazla duş keyfi içeren bir otel 
konaklama deneyimi yaratmak için 
VitrA duş sistemleri ideal. Yağmur 
akışı ile duş keyfine apayrı bir deneyim 
katan VitrA duş sistemleri el duşu, duş 
başlığı ve yönlendiriciyi tek bir gövdede 
buluşturuyor. Tüm banyo bataryalarıyla 
uyumlu, krom kaplama duş kolonları 
kolay temizleniyor ve kalitelerini uzun 
yıllar koruyorlar.
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Arcade Series
Arcade Serisi

Arcade
Wall Tile, White
Duvar Karosu, Beyaz
25x70 cm
K938023R

Wall Tile, Decor White
Duvar Karosu, Dekor Beyaz
25x70 cm
K938060R

Wall Tile, Decor White
Duvar Karosu, Dekor Beyaz
17x25 cm
K939784R

Floor Tile, White
Yer Karosu, Beyaz
80x80 cm
K938395R
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Available in Ebat Alternatifleri:
Wall Duvar: Floor Yer:
25x70 cm 80x80 cm
 60x60 cm

A new ceramic series enabling 
different tiling combinations. 
Arcade offers different and elegant 
compositions on walls with its 
glossy surface and self-rimmed and 
three dimensional relief outlook.

 

Farklı döşeme kombinasyonlarına 
imkan tanıyan yepyeni bir seramik 
serisi. Arcade, parlak yüzeyi, kendinden 
bordürlü ve üç boyutlu rölyefli 
görünümüyle duvarlarda farklı ve şık 
kompozisyonlar sunuyor.

Floor Yer:

Wall Duvar:
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PRO Pool
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PRO Pool offers products that are 
suitable for the typology of many 
different pools such as indoor pools, 
outdoor pools, indoor-outdoor 
pools, natural pools, thermal pools 
and medical pools, school pools, 
professional pools, sports pools, 
leisure pools and amusement pools.

PRO Pool kapalı havuzlar, açık hava 
havuzları, açık-kapalı havuzlar, doğal 
havuzlar, kaplıca tedavi havuzları 
ve tıbbi havuzlar, okul havuzları, 
profesyonel havuzlar, spor havuzları, 
dinlenme havuzları, eğlence havuzları 
gibi pek çok farklı havuz tipolojisine 
uygun ürün seçeneğine sahip.
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PRO Pool

PRO Pool offers the 10x20 cm Free 
Style Pool and 12,5x25 cm Olympic 
Pool for pool sides. These modular 
products that complement each 
other can be used to design rim 
flow and skimmer systems. These 
systems can be used to form the 
pool duct systems while creating 
aesthetic inner and outer corners.

PRO Pool, havuz kenarlarında 
kullanılmak için 10x20 cm boyutunda 
Free Style Pool ve 12,5x25 cm 
boyutunda Olympic Pool ürünleri 
sunuyor. Modüler olarak birbirini 
tamamlayan bu ürünlerle içten ve 
üstten taşmalı kanal sistemleri 
tasarlanabiliyor. Bu ürünler, havuz kanal 
sistemlerinin oluşturulmasının yanı 
sıra estetik görünüşlü yuvarlak iç ve 
dış köşelerin yaratılmasına da olanak 
sağlıyor.
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VitrA porcelain tiles are made 
of 100% porcelain and bear the 
reliability of VitrA’s expertise. They 
have technical superiorities over 
ceramics, with very high breaking 
and bending strength. Hence, they 
can be used for indoor and outdoor 
pools with confidence. They are 
resistant to all weather conditions, 
thermal shocks and frost. Water 
absorption is under 0.5%. Unglazed 
sections provide Class C anti-slip. 
Withstands long years, no-wear; 
extremely resistant against acid, 
alkaline and all pool chemicals. With 
a wide gamut of dimension options 
and excellent surface quality, VitrA 
Porcelain tile offers you all the 
superior qualities you need for your 
project.

VitrA porselen karolar %100 
porselenden üretilir ve uluslararası VitrA 
uzmanlığının güvenini taşır. Seramiğe 
göre teknik üstünlükleri, kırılma ve 
eğrilme dayanımı çok yüksektir. Bu 
sayede hem iç mekan, hem dış mekan 
havuzlarında güvenle kullanılır. Her 
türlü hava koşuluna, ısı şoklarına ve 
dona karşı dayanıklıdır. Su emmesi 
%0,5’in altındadır. Sırsız kısımları C 
sınıfı kaymazlık sağlar. Yıllara meydan 
okur, aşınmaz; asit, alkali ve tüm 
havuz kimyasallarına karşı son derece 
dayanıklıdır. Zengin boyut seçenekleri 
ve mükemmel yüzey kalitesiyle 
projenizde ihtiyaç duyabileceğiniz tüm 
üstün özellikleri bir arada size VitrA 
Porselen karo sunar.
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Marmoline Series
Marmoline Serisi

Marmoline
Wall Tile, White
Duvar Karosu, Beyaz
33x100 cm
K928746R

Wall Tile, Lines Decor White
Duvar Karosu, Çizgi Dekor Beyaz
33x100 cm
K082325R

Floor Tile, White
Yer Karosu, Beyaz
60x60 cm
K928820FLPR
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A ceramic series lending a sculptural 
outlook to spaces with its large 
crystal structure and polished 
design creating contrast with the 
different veins look and hard touch 
of marble. Marmoline wall and 
porcelain tiles add natural liveliness 
to spaces with the special diagonal 
design while golden imprinted 
decors give a modern touch to 
classical spaces.

Mermerin damarsız ve sert 
görünümüyle kontrast oluşturan 
parlak tasarımı ve iri kristalli yapısıyla 
mekanlarda heykelsi bir duruş 
sergileyen seramik serisi. Marmoline, 
diyagonal tasarımlı fonuyla duvarlara 
doğal bir hareketlilik kazandırırken 
porselenlerle de aynı hareketliliğe eşlik 
ediyor. Altın baskılı dekorları, klasik 
mekanlarda modern bir hava estiriyor.

Floor Yer:

Wall Duvar:

Available in Ebat Alternatifleri:
Wall Duvar: Floor Yer:
33x100 cm 60x60 cm
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PRO Color Aqua Series
PRO Color Aqua Series

Wall Tile and Floor Tile
Duvar Karosu ve Yer Karosu
RAL 9016 MAT 
10x10 cm
K507920

Wall Tile and Floor Tile
Duvar Karosu ve Yer Karosu 
RAL 230 70 15 MAT
10x10 cm
K1BB0050028

Wall Tile and Floor Tile
Duvar Karosu ve Yer Karosu 
RAL 200 40 30 Mat
K534454

Wall Tile and Floor Tile
Duvar Karosu ve Yer Karosu 
RAL 230 60 20 Mat 
K534476
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Promoting the relaxing effect of 
water with the use of various 
shades of blue and turquoise, color 
transitions and white and black, 
PRO Color Aqua is especially ideal 
for pools and SPA centers with its 
series of different size options. 

PRO Color Aqua offers hygienic, 
reliable and aesthetic tiling 
solutions for modern spaces where 
water meets architecture. The series 
combines the vitality of water with 
long-term durability of tiles.

Suyun rahatlatıcı etkisini 
güçlendiren ve özellikle havuz ya 
da SPA alanları için tercih edilen 
mavi ve turkuazın tonlarını, renk 
geçişlerini, beyaz ve siyahın 
farklı ebat alternatifleriyle 
kombinasyonlarını PRO Color 
Aqua’da bulabilirsiniz.

PRO Color Aqua size su ile 
mimarinin buluştuğu farklı mekanlar 
için hijyenik, güvenli ve estetik bir 
kaplama çözümü sunuyor. Suyun 
hayat veren canlılığını karonun uzun 
ömürlü dayanıklılığıyla birleştiriyor.

Floor Yer:

Available in Ebat Alternatifleri:
Wall Duvar: Floor Yer:
2.5x2.5 cm 2.5x2.5 cm
10x10 cm 5x5 cm
12.5x25 cm 10x10 cm
 10x20 cm
 10x30 cm
 12.5x25 cm
 15x15 cm
 20x20 cm
 30x30 cm
 40x40 cm
 30x60 cm
 60x60 cm
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Terra Nova Series
Terra Nova Series

Terra Nova
Wall Tile, Vanilla
Duvar Tile, Vanilya
80x80 cm
K934626R

Wall Tile, Patchwork Decor Vanilla 
Duvar Karosu, Patchwork Dekor Vanilya 
80x80 cm
K934862R

Floor Tile, Tobacco
Yer Karosu, Taba
80x80 cm
K934630R

Floor Tile, Patchwork Decor Tobacco
Yer Karosu, Patchwork Dekor Taba
80x80 cm
K934873R
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Available in Ebat Alternatifleri:
Floor Yer:
60x120 cm
80x80 cm
60x60 cm
40x80 cm
30x30 cm

A ceramic series marked with 
handmade cotto outlook. Terra Nova 
creates a warm and contemporary 
atmosphere in all spaces. Offered 
in large size alternatives, the series 
owes its unique quality to four 
different color options including 
vanilla, tobacco, black and mocha as 
well as patchwork decors integrated 
into natural looking basic tiles.

El yapımı cotto görünümüne sahip 
seramik serisi. Terra Nova, tüm 
kullanım alanlarında sıcak ve çağdaş 
bir atmosfer yaratıyor. Vanilya, taba, 
siyah ve mokadan oluşan dört ayrı renk 
seçeneği ve büyük ebatlar ile sunulan 
seri, doğal fonlara entegre edilmiş 
patchwork dekorlarıyla ayrışıyor.

Floor Yer:
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Woodplus Series
Woodplus Serisi

Woodplus
Floor Tile, Wallnut
Yer Karosu, Ceviz
15x90 cm
K909264R
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Available in Ebat Alternatifleri:
Floor Yer:
22,5x90 cm
15x90 cm
30x45 cm
8,5x45 cm

Woodplus, an easy to clean, hygienic 
and durable tile series...
With its wooden look, Woodplus 
brings a new interpretation to 
porcelain. The series is ideal for 
floors, walls and all spaces, and is 
available in seven different colour 
options: light oak, oak, wallnut, 
wenge, anthracite, white and dark 
grey.

Kolay temizlenen, hijyenik ve dayanıklı 
bir karo serisi, Woodplus... Ahşap 
görünümüyle porselene yeni bir yorum 
getiriyor. Zeminde, duvarda ve tüm 
mekanlarda kullanılmak için ideal olan 
seride açık meşe, meşe, ceviz, venge, 
antrasit, beyaz ve koyu gri olmak üzere 
yedi renk seçenek bulunuyor.

Floor Yer:
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Woodplus Series
Woodplus Serisi

Woodplus
Floor Tile, Wallnut
Yer Karosu, Ceviz
15x90 cm
K909264R
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Woodplus Series
Woodplus Serisi

Woodplus 
Floor Tile, Dark Grey 
Yer Karosu, Koyu Gri 
15x90 cm
K932994R
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02
Innovative solutions 
improving life. 

Hayatı iyileştiren 
yenilikçi çözümler. 
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Especially when it comes to hotel projects, design takes on 
even wider responsibility. Hospitality, hygiene, convenience 
and safe use come to the forefront. Saving becomes a 
very important issue in the projects designed targeting 
numerous people. Designers at VitrA aim to respond to  
the requirements of the users in the best way. They aim to 
produce innovative solutions which save water and energy 
and respect to the nature and environment. Designers at 
VitrA always seek for brilliant ideas and much well-thought 
answers and try to combine imagination with technology.

Özellikle otel projeleri söz konusu olduğunda, tasarım çok 
daha büyük sorumluluk taşıyor. Konukseverlik, hijyen, kolaylık ve 
güvenli kullanım, ön plana çıkıyor. Çok sayıda insan tarafından 
kullanılmak üzere tasarlanan projelerde tasarruf da çok 
önemli bir konu haline geliyor. VitrA Tasarımcıları kullanıcıların 
ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermeyi hedefliyor. Sudan ve 
enerjiden tasarruf eden, doğaya ve çevreye saygılı, yenilikçi 
çözümler üretmeyi amaçlıyorlar. VitrA Tasarımcıları hep daha 
parlak fikirlerin ve daha iyi düşünülmüş yanıtların peşinde, hayal 
gücünü teknolojiyle buluşturmak amacıyla çalışıyor. 
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V-care Smart WC Pan
V-care Akıllı Klozet

V-Care Intelligent WC
V-Care Akıllı Klozet
60cm
5674

The most comfortable 
personal washing system

VitrA offers the most comfortable 
personal washing system for delicately-
designed hotel projects. With its rimless 
Rim-ex technology, V-care washes 
hygienically and easily. V-care is a very 
comfortable innovation by VitrA with 
its small WC pan automatic open/close, 
adjustable water and seat temperature, 
various washing options, dryer and 
deodorization. Besides, all these features 
can be adjusted via a remote control 
according to the personal needs of users. 
kumanda yardımı ile ayarlanabiliyor.

En konforlu kişisel temizlik 
sistemi

Özenle tasarlanmış otel projeleri için 
VitrA çağın en konforlu kişisel temizlik 
sistemini sunuyor. V-care, kanalsız Rim-ex 
teknolojisiyle hijyenik ve kolay temizleniyor. 
V-care akıllı klozet otomatik kapak açma/
kapama, ayarlanabilir su ve kapak sıcaklığı, 
farklı yıkama seçenekleri, kurutma ve koku 
emme özellikleriyle son derece konforlu 
bir VitrA yeniliği. Üstelik tüm bu özellikler 
kullanıcının kişisel ihtiyaçlarına göre bir 
kumanda yardımı ile ayarlanabiliyor.
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• Lady & rear washing options
• Pulsating & oscillating washing 

options
• Water pressure & position 

adjustment
• Seat temperature adjustment
• Water temperature adjustment
• Dryer / dryer temperature 

adjustment
• Air purifer
• Automatic seat open-close

• Kadın / normal yıkama
• Masajlı yıkama opsiyonları
• Su basıncı / taharet pozisyonu ayarı
• Kapak sıcaklığı ayarı
• Su sıcaklığını ayarı
• Kurutma / kurutma sıcaklığı ayarı
• Koku emme
• Otomatik kapak açma-kapama

Comfort Basic

• Lady & rear washing options
• Water pressure & position 

adjustment
• Seat temperature adjustment
• Water temperature adjustment
• Air purifer

• Kadın / normal yıkama
• Kapak sıcaklığı ayarı
• Su sıcaklığını ayarı
• Koku emme

Her ayrıntısıyla kullanıcıya uyum 
sağlayan temizlik

Washing suitable for users with all 
its fine details 

5-level adjustable water 
temperature
5 farklı seviyede ayarlanabilir 
su sıcaklığı

5-level adjustable seat 
temperature 
5 farklı seviyede ayarlanabilir 
kapak sıcaklığı

5-level adjustable drying 
after washing 
5 farklı seviyede ayarlanabilir 
yıkama sonrası kurutma

Automatic open/close sensor WC seat for 
hygienic use without hand touch 
El değmeden hijyenik kullanım için otomatik 
açılan/kapanan sensörlü klozet kapağı

Automatically-activating 
deodorization feature 
Otomatik olarak aktive olan 
kötü koku emme özelliği

Water strength adjustment with massage 
and pulsation washing. Nozzle tip position 
adjustment
Masajlı ve hareketli yıkama
Su şiddeti ayarı
Taharet ucu pozisyon ayarı
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The WC pan that beats 
all formulas for easy 
cleaning!
The rimless WC pan Rim-ex prevents 
proliferation thanks to its innovative 
design. Rim-ex is easy to clean, and 
offers maximum hygiene. 

• Easy cleaning with one wipe
• 95% more hygienic*
• No rim or hole where dirt or 
harmful organisms could collect

Rim-ex WC pans are available in 
various models suitable for all 
bathroom styles.

Kolay temizliğin formülü 
yok klozeti var!
Rim-ex, yenilikçi kanalsız iç hazne 
tasarımıyla kolay temizleniyor, çok daha 
az kir tutuyor ve maksimum hijyen 
sağlıyor. 

• Tek harekette kolay temizlik sağlar.
• %95 daha hijyenik.*
• Tortu ve kirlere saklanacak yer 
bırakmaz.

Bütünsel ve estetik görünüm sunan 
Rim-ex klozet, her banyoya uyum 
sağlayacak farklı tasarım seçeneklerine 
sahip. *Clearly superior:Tests undertaken by the 

Akdeniz University show Rim-ex is easier to 
clean and 95% more hygienic as compared to 
standard WC pans.

*Farkı çok net: Akdeniz Üniversitesi tarafından 
yapılan testlere göre Rim-ex, standart klozetlere 
kıyasla daha kolay temizlik sağlar ve %95 
oranında daha hijyeniktir.

Standard WC pan
Standart Klozet

Rim-ex WC pan
Rim-ex Klozet
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 1. Rimless bowl
• Easy to clean surface without   
 channel.
• No rim or hole where dirt or   
 harmfull organisms could collect.
• Bowl shape designed for efficient  
 flushing.
 
 2. Water outlet
• No rim where harmful organisms  
 could proliferate.
 
 3. Ceramic water diverter
• Removable ceramic part for easy  
 cleaning.
• Optimal water distribution for   
 efficient flush.

 1. Kanalsız iç hazne
• Kanalsız olması sayesinde kolay   
 temizlik imkanı sağlar.
• İçerisinde kir ve sağlığa zararlı   
 organizmaların oluşmasına 
 imkan veren kanal veya delik 
 bulunmamaktadır.
• İç hazne yapısı sayesinde en uygun  
 yıkamaya imkan verir.
 
 2. Su çıkışı
• Delik olmaması sayesinde zararlı   
 organizmaların üremesini engeller.
 
 3. Seramik su dağıtıcısı
• Çıkabilir parça sayesinde kolay   
 temizleme imkanı sunar.
• Tüm iç hazne yıkaması için hassas su  
 dağılımı sağlar.

T4 Rim-ex 
Wall-Hung WC Pan
T4 Rim-ex 
Asma Klozet
7743

Memoria Rim-ex 
Wall-Hung WC Pan
Memoria Rim-ex 
Asma Klozet
5885

Retro Rim-ex 
Wall-Hung WC Pan
Retro Rim-ex 
Asma Klozet
7744

Shift Rim-ex 
Wall-Hung WC Pan
Shift Rim-ex 
Asma Klozet
7742

Nest Rim-ex 
Wall-Hung WC Pan
Nest Rim-ex 
Asma Klozet
5176

S50 Rim-ex 
Wall-Hung WC Pan
S50 Rim-ex 
Asma Klozet
7740

Metropole Rim-ex 
Wall-Hung WC Pan
Metropole Rim-ex 
Asma Klozet
7672

S50 Rim-ex 
Close-Coupled WC Pan, Compact
S50 Rim-ex 
Duvara Tam Dayalı Takım Klozet
5746

Zentrum Rim-ex 
Wall-Hung WC Pan
Zentrum Rim-ex 
Asma Klozet
5795

Sento Rim-ex 
Wall-Hung WC Pan
Sento Rim-ex 
Asma Klozet
7748

D-Light Rim-ex 
Wall-Hung WC Pan
D-Light Rim-ex 
Asma Klozet
5911

D-Light Rim-ex 
Close-Coupled WC Pan, Compact
D-Light Rim-ex 
Duvara Tam Dayalı Takım Klozet
5913

S20 Rim-ex 
Wall-Hung WC Pan
S20 Rim-ex 
Asma Klozet
7741
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VitrAfresh
VitrAfresh WC pan provides extra 
hygiene for hotels. The detergent 
added into the tank on the pan 
is mixed into the flushing water; 
therefore it provides hygiene and 
fresh odor in the pan with every 
flush.

VitrAfresh özellikli klozet, oteller için 
ekstra hijyen sağlıyor. Klozet üzerindeki 
hazneye konan deterjan, her kullanımda 
yıkama suyuna karışıyor, böylece suyun 
her akışında ferah bir koku ve klozet 
içinde hijyen sağlanıyor.

VitrAfresh

1 3

1- VitrAfresh ensures a pleasant   
 odor in the bathroom together  
 with superior hygiene and   
 sanitation.
2- Liquid cleaner tank on top of   
 the WC pan blends detergent*   
 with flushing water for maximum  
 hygiene.
3- Removable lid enables easy   
 cleaning.

* The liquid detergent dispenser is safe to use with 
hypochlorous cleaning agents (bleach at up to 12,5 
pH), non-abrasive detergents and fragrances..

1- VitrAfresh özelliği ile hijyen ve 
 temizliğin yanı sıra hoş koku   
 sunar. 
2- Klozet üzerindeki hazneye   
 konulan ve yıkama suyuna   
 karışabilen deterjan* sayesinde   
 maksimum hijyen sağlar.
3- Kolayca çıkan kapak ile güvenli   
 temizlik imkanı yaratır.

* Sıvı deterjan haznesi içerisine Hipoklorit bazlı 
temizleyiciler (Çamaşır suyu, azami Ph: 12,5), aşındırıcı 
olmayan temizleyici ve koku verici katkılar eklenebilir.

2
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With the optional stop valve 
mounted on the WC pan, it 
becomes possible to mix hot and 
cold water for cleansing.

Klozet üzerine monte edilen 
opsiyonel ara muslukla, taharet için 
sıcak ve soğuk suyu karıştırmak 
mümkün hale geliyor. 

Nest Rimex Wall-Hung WC Pan
Nest Rimex Asma Klozet
5176
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V-Fit
Installing a wall-hung WC pan 
is now easier, quicker and less 
costly thanks to the innovative 
V-Fit. Compatible with both short 
projection and long projection 
WC pan, V-Fit system is a practical 
solution that also provides hygienic 
results.

Yenilikçi V-Fit ile asma klozetlerde 
montaj daha hızlı ve daha kolay. V-Fit 
sistemi hem kısa hem de uzun asma 
klozetler ile uyumlu. Üstelik pratik ve 
kolay montajın yanı sıra hijyenik açıdan 
da üstünlük sağlıyor. 



Universal Soft-Closing WC Seat
SESYOK Kapak
Silent and Slow

Universal Soft-Closing WC Seat, 
which closes itself softly thanks to 
its special mechanism, is both silent 
and safe for the users. 

Hygienic and Healthy

Now it is easier to provide hygiene 
in the hotel bathrooms by means of 
the special hygienic material of the 
Universal Soft-Closing WC Seat. It is 
not necessary to frequently replace 
the WC seat.

Maximum Compatibility

Universal Soft-Closing WC Seat is 
designed compatibly with the WC 
pans of both VitrA and the other 
brands.

You can easily mount the Universal 
Soft-Closing WC Seat on your WC 
pan.

Sessiz ve Yavaş 

Özel mekanizması sayesinde, 
kendiliğinden yavaşça kapanan SESYOK 
Kapak, hem sessiz hem de ellerini 
sıkıştırma riskine karşı çocuklar için 
güvenli.

Hijyenik ve Sağlıklı 

SESYOK Kapak’ın özel hijyenik 
malzemesi sayesinde otel banyolarında 
eskisinden daha kolay hijyen sağlanıyor. 
Klozet kapağını sık değiştirmeye de 
gerek kalmıyor. 

Maksimum Uyumlu 

SESYOK Kapak, hem VitrA hem de 
diğer markaların klozet modellerine 
uyumlu olarak tasarlanmıştır. 

SESYOK Kapak’ı klozetinize kolayca 
monte edebilirsiniz.

Model 1 Oval Oval
355x448 mm

Model 2 Round Yuvarlak
364x458 mm

237237
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Water, Energy and Space Saving Products
Tasarruflu Ürünler
Concealed Cisterns
Gömme Rezervuarlar
The concealed cisterns developed 
by VitrA add functionality, value 
and aesthetics to bathrooms of 
hotels. Elegant control panels and 
the mechanisms concealed into the 
walls not only creates space, but 
also add elegance to the bathrooms. 

VitrA’nın farklı banyolar ve duvarlar için 
geliştirdiği gömme rezervuarlar, otel 
banyolarına işlevsellik, değer ve estetik 
katıyor. Şık kumanda panelleri ve duvar 
içine saklanan mekanizmalar mekanın 
algısını değiştirirken, genişlik hissi de 
yaratıyor. 

Control Panels
Kumanda Panelleri
VitrA control panels contribute to 
water-saving by offering options to 
the user. Thanks to the two-choice 
panels, the user decides how much 
water is required for ideal cleaning. 
Elegant designs of the panels 
improve aesthetic appearance of and 
enrich hotel projects.

VitrA kumanda panelleri kullanıcıya 
seçenek sunarak su tasarrufuna katkıda 
bulunuyor. İki seçenekli paneller 
sayesinde, ideal temizlik için ne kadar 
su gerektiğine kullanıcı karar veriyor. 
Panellerin şık tasarımları otel projelerine 
de estetik ve değer katıyor.

Twin2

White-Gold Button
Beyaz-Altın / 748-0102

Select
Glass
Cam / 740-1101

Select
Metal
Metal / 740-1121

Twin2

Matte Chrome Plated 
Mat Krom / 748-0185

Loop T
Chrome Plated 
Parlak Krom / 740-0880

Sirius
Chrome Plated 
Parlak Krom / 740-0480

2013

Sirius control panel 
designed by VitrA Design 
Team has received many 
design awards.

VitrA Tasarım Ekibi 
tarafından tasarlanan Sirius 
kumanda paneli çok sayıda 
tasarım ödülü sahibi.
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Concealed cisterns incorporate functionality and aesthetics...
Gömme rezervuar kullanımında işlevsellik ve estetik bir arada...

Practical and Fast Assembly: 
The special parts and systems of 
the concealed cistern enable easy 
and quick assembly. This feature 
provides an important advantage, 
especially for high-volume assembly 
jobs. 

Pratik ve Hızlı Montaj:
Gömme rezervuardaki özel parçalar 
ve sistemler sayesinde kolayca ve 
hızlı montaj yapılabiliyor. Bu özelliği ile 
özellikle toplu montajlar için önemli bir 
avantaj sağlanıyor.

Hygienic:
By offering assembly solutions 
that are concealed in the wall 
VitrA concealed cisterns enable 
easy cleaning without the clutter 
of visible connecting pipes or 
intermediary hoses. The height 
gained by using a wall-hung WC pan 
creates an empty space under the 
pan, making it very easy to clean.

Hijyenik:
VitrA gömme rezervuar, duvar içine 
gizlenen montaj çözümleriyle açıkta 
bağlantı borusu, ara musluk gibi 
rahatsız edici görüntüler olmadan 
rahatça temizlik imkanı sunuyor. Asma 
klozet kullanımı sayesinde yerden 
kazanılan yükseklik, klozetin altında 
boş alan yaratarak zemin temizliğinin 
kolayca yapılmasını sağlıyor.

Saves Space: 
As the cistern is concealed behind 
the wall and under the plasterwork, 
you save precious space, resulting in 
a bigger bathroom. With concealed 
in-wall installation solutions, space 
is saved and more living space is 
provided.

Alan tasarrufu:
Rezervuar sıva altında ve duvar 
arkasında gizlendiği için banyo 
alanından tasarruf sağlayarak banyoyu 
genişletiyor. Bu sayede duvar içi gizli 
tesisat çözümleri ile hem mekandan 
kazandırıyor hem de daha fazla yaşam 
alanı sunuyor.

Saves Water: 
WC pan-cistern systems prevent 
unnecessary water consumption 
with their special bowl structures 
and concealed cistern float valves 
that ensure low water consumption. 
With its two-stage flush function, 
the concealed cistern results in water 
savings of up to 70 percent in the 
2,5/4 L and 3/6 L options.  

Su tasarrufu: 
Klozet-rezervuar sistemleri, özel 
hazne yapıları ve düşük su kullanımı 
sağlayan gömme rezervuar iç takımları 
sayesinde gereksiz su tüketimini 
engelliyor. Gömme rezervuar çift 
kademeli fonksiyonu ile 2,5/4 L ve 3/6 L 
alternatiflerinde maksimum %70’e 
varan su tasarrufu sağlıyor.

Quiet: 
Thanks to the special filling group 
used internally, the concealed 
cistern works quietly. The Styrofoam 
coating  provides extra insulation.

Sessiz kullanım:
Gömme rezervuar, içerisindeki özel 
doldurma grubu sayesinde sessiz 
çalışıyor. Gövde üzerine giydirilen 
strafor ise ekstra izolasyon sağlıyor.

Easy Maintenance: 
With a warranty period of five 
years, these products come with 
a guarantee against any failure. 
With control panels that are easily 
mounted and dismantled, access to 
the sub-plaster installations is easy.

Kolay bakım:
Garanti süresi 5 yıl olan ürünler 
herhangi bir arıza durumuna karşı 
garantili kullanım sunuyor. Kolayca 
takılıp sökülebilen kumanda panelleri 
sayesinde, sıva altı tesisata kolay erişim 
sağlanıyor.

Supports up to 400 kg  
(for wall-hung WC pans): 
The combination of concealed cistern 
and wall-hung WC pan can carry up to 
400 kg. Designed in consideration of 
possible forces that may be applied 
on the WC pan in emergencies, this 
product offers safety to users.

400 kg Ağırlığa Dayanıklı 
(asma klozetler için):
Gömme rezervuar ve asma klozet 
kombinasyonu maksimum 400 kg’a 
kadar ağırlık taşıyabiliyor. Beklenmedik 
durumlara karşı klozete uygulanabilecek 
muhtemel kuvvet öngörülerek 
tasarlanan ürün, kullanıcı için güvenli 
kullanım sunuyor.

Green Building Certification:
The products which contribute 
with their various environmental 
properties to the projects in which 
the green building certifications 
(LEED, BREEAM and DGNB) are 
applicable. These products which 
have a less environmental footprint 
are recommended to be included 
in projects in terms of their water-
saving characteristics, completed life 
cycle analyses (LCA), environmental 
product declarations (EPD), the local 
materials used, etc.

Yeşil bina sertifikasyonu: 
Yeşil bina sertifikasyonlarının (LEED, 
BREEAM ve DGNB) geçerli olduğu 
projelere, çeşitli çevresel özellikleriyle 
katkı sağlayan ürünlerdir. Çevresel 
ayakizi daha düşük olan bu ürünlerin, 
sağladıkları su tasarrufu, tamamlanan 
yaşam döngüsü analizleri (LCA), 
çevresel ürün beyanları (EPD), 
kullandıkları yerel malzeme vb. 
özellikleri ile projelerde yer almaları 
önerilir.
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Designs Saving Water and Energy
Suyun ve Enerjinin Değerini Bilen Tasarımlar

Combi boiler is 
operated
Kombi çalışır

Combi boiler is 
not operated
Kombi çalışmaz

120° turning 
120° hareket

Standard Faucet
Standart Armatür

Isı ayarlı 
akıllı armatürler
Armatürler ısı ayarlı kartuşu sayesinde 
enerji tasarrufu sağlıyor. Kartuş, içinde 
geliştirilen özel teknoloji sayesinde, 
istendiğinde maksimum su sıcaklığı 
sabitlenerek gereksiz enerji tüketimi 
engelleniyor.

Smart faucets with 
temperature control
The heat regulating cartridge of 
faucets save energy. Specially 
developed, the hi-tech cartridge 
allows the user to set a maximum 
temperature to avoid wasting enegy.

Fazla su kaybını 
önleyen kartuş
Armatürlerin içinde kullanılan özel 
seramik kartuşlar, üzerlerindeki mil 
ayar sistemiyle, armatür maksimum 
seviyede açıldığında harcanabilecek su 
miktarına sınır getiriyor ve bu sayede 
%90’a varan su tasarrufu sağlıyor.

Cartridge preventing 
excessive water use
Equipped with an adjusting pin, 
special ceramic cartridges in faucets 
can set an upper limit on the 
amount of water released when 
the faucet is fully turned on, saving 
water by up to 90%.

Ne zaman duracağını 
bilen armatür: AquaTouch
AquaTouch, sadece dokunulduğunda 
harekete geçiyor ve önceden 
belirlenmiş zaman aralıklarında çalışıyor 
ve su kaybını önlüyor. 

AquaTouch: 
Knows when to stop
Activated by contact, AquaTouch 
faucets run for a predetermined 
period and stop automatically to 
prevent water waste.
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Suya hükmeden 
teknoloji 
ve uzmanlık
Q-Line BluEco serisine özel 90° sola 
hareket edebilen kartuş sayesinde; 
armatür, orta konumda açıldığında 
kombiyi çalıştırmayarak enerjiden 
tasarruf ediyor. Ayrıca seride kullanılan 
ısı ve debi limitörlü kartuş ile, 
istendiğinde en yüksek su sıcaklığı 
sabitlenerek gereksiz enerji tüketimi 
engelleniyor.

Technology and 
expertise that 
commands water
Exclusive to Q-Line BluEco, the 
cartridge can turn left 90°. This gives 
the user the option to turn the 
faucet on in the medium position 
to avoid activating the heater to 
save energy. The heat and flow 
limiting cartridge of the series also 
allows the user to set a maximum 
temperature to prevent excessive 
power consumption. 

90° turning 
90° hareket

Combi boiler is 
operated
Kombi çalışır

Combi boiler is 
not operated
Kombi çalışmaz

Q-Line BluEco Faucet
Q-Line BluEco Armatür

Gizli perlatör
Özel tasarımı ile çıkış ucuna estetik 
bir görünüm katan gizli perlatör, suyu 
hava ile karıştırarak yumuşak ve dolgun 
su akışı sağlıyor. Perlatörün kireç 
oluşumundan kaynaklanan tıkanmaları 
engelleyen yapısı, su tasarrufuna katkı 
sağlıyor.

Cache aerator
The specially designed aerator is 
concealed within the spout allowing 
for a more streamlined look. The 
aerator not only combines water 
with air for smooth and even water 
flow, it also contributes to water 
conservation by preventing lime 
debris build up.

Suyun yönünü tasarrufa 
çeviren perlatör
Su tasarruflu perlatör, dakikada 12 litre 
olan su tüketimini, 7,5 ile 9 litre arasına 
indiriyor. Artema, özel debi regülatörlü 
perlatör sayesinde lavabo, bide ve 
eviye bataryalarında %40 oranında su 
tasarrufu sağlıyor.

Water saving 
aerator
Flow-regulating special aerator cuts 
down water use in washbasin, bidet 
and kitchen sink mixers from an 
average of 12 L/minute to 7,5 - 9 L/
minute saving water by nearly 40%.
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Designs Saving Water and Energy
Suyun ve Enerjinin Değerini Bilen Tasarımlar

Kullanıcısını gören 
armatür: AquaSee
AquaSee fotoselli lavabo bataryaları, 
kullanıcıyı algılayan özel sensör 
mekanizması sayesinde suyun 
otomatik akışını sağlıyor. Böylelikle 
toplu kullanım alanlarında %50’ye varan 
su tasarrufu elde ediliyor.

AquaSee: 
Activated by sight
AquaSee photocell activated 
washbasin mixers respond to user 
presence to automatically turn the 
water on and off, offering 50% water 
savings in public restrooms.

AquaSee Photocell Controlled Basin Mixer, 
Cascade Flow
AquaSee Şelale Fotoselli Lavabo Bataryası
A47076EXP
A47076

AquaSee Photocell Controlled Basin Mixer
AquaSee Fotoselli Lavabo Bataryası
A47064EXP
A47064

Nature Photocell Controlled Basin Mixer
Nature Fotoselli Lavabo Bataryası
A47100EXP
A47100

Wing Photocell Controlled Basin Mixer
Wing Fotoselli Lavabo Bataryası
A47104EXP
A47104
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Aquaheat Bath/Shower Mixer (Thermostatic)
Aquaheat Termostatik Banyo Bataryası
A47015EXP
A47015

Aquamax Shower Set
Aquamax Sürgülü El Duş Takımı
A45617EXP
A45617

Aquamax Handshower Set
Aquamax El Duş Takımı
A45616EXP
A45616

Aquamax Showerhead
Aquamax Duş Başlığı
A45644EXP
A45644

Termostatik 
bataryalar
Termostatik banyo ve duş bataryaları, 
kullanıcıların banyo öncesinde 
su sıcaklığını ayarlamak için boşa 
harcadıkları sudan tasarruf ettiriyor ve 
suyun sıcaklığını istenilen derecede 
sabitleyerek güvenli kullanım sağlıyor.

Thermostatic 
faucets
Thermostatic bathtub and shower 
mixers save water by eliminating the 
need to adjust hot and cold water 
until the desired temperature is 
achieved, ensuring reliably constant 
outlet temperatures to prevent 
scalding injury.

Aquamax
Shower sets are suitable for Green 
building certification and feature a 
special aerator that mixes water with 
air which in turn uses less water.

Aquamax
‘Yeşil Bina’ sertifikalarına uygun olarak 
üretilen Aquamax duş setleri, hava ile 
suyu karıştıran özel perlatör teknolojisi 
sayesinde su tasarrufu sağlıyor.
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Minibox

İstanbul
A42231EXP, 
A4223123EXP
A42231, A4223123

İstanbul
A42232EXP, 
A4223223EXP
A42232, A4223223

Memoria
A42345EXP
A42345

Brava
A42394EXP
A42394

T4
A42237EXP
A42237

T4
A42236EXP
A42236

Style X
A42238EXP
A42238

Nest Trendy
A42240EXP
A42240

Pure 
A42239EXP
A42239

Q-Line 
A42250EXP
A42250

X-Line 
A42399EXP, 
A4239923EXP
A42399, A4239923

Built-in Basin Mixer
Ankastre Lavabo Bataryası

Built-in basin mixer 
(Concealed part)
Ankastre lavabo bataryası 
(Sıva altı grubu)
A42230EXP
A42230

Compact size
Küçük ve kompakt boyutlar

Surface mounting options
Farklı sıva üstü seçenekleri

Smooth and sleek surfaces 
without visible screws
Vida yerleri gözükmeyen 
tasarım bütünlüğü

One of VitrA’s most recent 
innovative technical achievements 
is the built-in mixer concealed part 
standardization which eliminates 
the urgency to choose mixers during 
construction. Faucets can be easily 
installed or changed whenever 
desired, without having to drill the 
wall. The system is noise-free, and 
visually superior due to the absence 
of visible screws. Minibox built-in 
bath/shower and shower mixer is 
the most compact model available 
in the market. It also includes 
thermostatic options too.

Artema’nın en önemli ve yenilikçi, 
teknik başarılarından biri olan “ankastre 
batarya sıva altı standardizasyonu”, 
inşaat sırasında rahat seçim için 
süre kazandırıyor. Ayrıca, yenileme 
döneminde duvar kırmaya gerek 
kalmıyor. Montaj vidalarının 
görünmemesinin estetik önemi ve 
sessizliği diğer bazı üstünlükleri... 
Minibox ankastre banyo ve duş 
bataryası ise kompakt tasarımıyla 
pazardaki en küçük boyutları sunuyor. 
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Memoria 
A42284EXP
A42284

Brava 
A42395EXP
A42395

T4
A42281EXP
A42281

Style X 
A42279EXP
A42279

Nest Trendy 
A42227EXP
A42227

Matrix
A42202EXP
A42202

Z-Line
A42260EXP
A42260

Pure
A42210EXP
A42210

Q-Line
A42208EXP
A42208

Q-Line
A42208EXP
A42208

X-Line
A42251EXP, 
A4225123EXP
A42251, 
A4225123

Flo S
A42212EXP
A42212

Minimax S
A42210EXP
A42210

Axe S
A42243EXP
A42243

Dynamic S
A42211EXP
A42211

Solid S
A42446EXP
A42446

Memoria 
A42283EXP
A42283

Brava 
A42396EXP
A42396

T4
A42282EXP
A42282

Style X 
A42280EXP
A42280

Nest Trendy 
A42229EXP
A42229

Matrix
A42216EXP
A42216

Z-Line
A42261EXP
A42261

Pure
A42224EXP
A42224

Q-Line Blueco
A42222EXP
A42222

Q-Line
A42222EXP
A42222

X-Line
A42252EXP, 
A4225223EXP
A42252, A4225223

Flo S
A42226EXP
A42226

Minimax S
A42224EXP
A42224

Axe S
A42244EXP
A42244

Dynamic S
A42225EXP
A42225

Solid S
A42447EXP
A42447

Built-in shower mixer
(Concealed bath/shower part)
Ankastre banyo bataryası 
(Sıva altı grubu)
A41949EXP
A41949

Built-in Bath/Shower Mixer Ankastre Banyo Bataryası

Built-in Shower Mixer Ankastre Duş Bataryası

* Please visit 
our website for 
appropriate classic 
on and off and 90 
degrees on and off. 
Klasik açma kapama 
ve 90 Derece Açma 
kapama uygunlukları 
için web sitemizi 
ziyaret ediniz.

Built-in shower mixer
(Concealed part)
Ankastre duş bataryası 
(Sıva altı grubu)
A42213EXP
A42213

180° On - Off* 180° Açma - Kapama

180° On - Off 
(Concealed part)
180° Açma - Kapama 
(Sıva altı grubu)
A41441EXP
A41441

İstanbul
A41450EXP, 
A4145023EXP
A41450, A4145023

          
Nest Trendy
A41444EXP
A41444

Juno Swarovski
A41453EXP, 
A4145323EXP
A41453, A4145323

Juno Classic
A41452EXP
A41452

Juno
A41451EXP, 
A4145123EXP
A41451, A4145123

Q - Lıne
A41446EXP
A41446

X - Lıne
A41445EXP, 
A4144523EXP
A41445, A4144523

Flo S
A41448EXP
A41448

Axe S
A41447EXP
A41447
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Coating Technologies
Kaplama Teknolojileri
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VitrAclean is a ceramic technology providing the 
user with an easy cleaning facility. With VitrAclean 
technology, ceramic products are coated through a  
water-resistant-special double glazing method. Thus, 
the water moves like mercury on the ceramic surface 
and easily carries the residues and dirt from that 
surface to the waste.

With VitrAclean technology, cleaning of ceramic 
surfaces gets easier and strong detergents are not 
required. Thus, a cleaning which is both easy and 
untaxing and economic is ensured.

Easy cleaning feature of such products is maintained 
for years as products are as effective as the first day 
of use. VitrAclean ceramic technology can be applied 
on all colors.

VitrAclean, kullanıcısına kolay temizlik imkanı sağlayan bir 
seramik teknolojisidir. VitrAclean teknolojisinde seramik 
ürünlerde yapılan ikinci sır uygulaması ile yüzey gerilimi 
arttırılır. Böylece su, seramik yüzeyde civa gibi hareket 
ederek dolaştığı yüzeydeki tortu ve kirleri bünyesine alıp 
kolaylıkla gidere götürür.

Seramik yüzeylerin temizlik işlemi kolaylaşır ve güçlü 
temizleyicilere ihtiyaç duyulmaz. Böylece hem kolay ve 
zahmetsiz, hem de ekonomik temizlik sağlanır.

Bu ürünlerin kolay temizlik özelliği yıllar boyunca ilk 
günkü etkisini sürdürür. VitrAclean seramik teknolojisi 
tüm renklere uygulanabilmektedir. 

VitrAclean / Ceramic
VitrAclean / Seramik

VitrAhygiene is a ceramic technology ensuring 
hygiene in water closets and bathrooms.

From washbasins to WC pans and from urinals to 
bidets; the ceramic products manufactured with 
VitrAhygiene technology are healthy and hygienic. 

The products are manufactured with a special 
glaze developed by VitrA maintain their first day 
performance during the period that they are used.

VitrAhygiene tuvalet ve banyolarda güvenilir kullanım 
ortamı sağlayan bir seramik teknolojisidir.

Lavabodan klozete, pisuvardan bideye VitrAhygiene 
teknolojisi ile üretilen seramik ürünler hijyenik ve 
sağlıklıdır.

VitrA tarafından geliştirilmiş özel sırla üretilen 
ürünler kullanıldıkları süre boyunca güvenle ilk günkü 
performansını sürdürür.

VitrAhygiene / Ceramic
VitrAhygiene / Seramik

With VitrA antislip, which makes acrylic surfaces 
nonslip, bathrooms are safer for all users. It is easily 
applied on acrylic products through its special 
formula developed in Turkey. It minimizes the risk 
of falling by making the surfaces, which become 
slippery due to water and soap, nonslip. 

Akrilik yüzeylere kaymaz özelliği kazandıran VitrA 
kaydırmaz ile banyolar tüm kullanıcılar için daha güvenli. 
Türkiye’de geliştirilmiş özel formülü ile akrilik ürünlere 
kolayca uygulanıyor. Zamanla su ve sabun nedeni ile 
kayganlaşan yüzeyleri kaydırmaz hale getirerek, düşme 
riskini en aza indiriyor.

VitrA antislip / Acrylic
VitrA kaydırmaz / Akrilik
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When large size tiles are first placed 
on the adhesive, a level difference 
occurs that is impossible to eliminate 
by hammering.

Büyük ebatlı karolar yapıştırıcı üzerine 
ilk yerleştirildiğinde çekiçleme ile 
giderilemeyen bir yükseklik farkı oluşur.

Before Öncesi After Sonrası

VitrA Fit eliminates the level 
difference between tiles completely.

VitrA Fit ile karolar arasında oluşan 
yükseklik farkı tamamen ortadan kalkar.

High Quality Tiling System for 
High Quality Tiles
VitrA Fit is a system which makes tiling easier. It 
makes it possible to place tiles on the same level, 
prevents defects that may arise from oscillations on 
the surface and accelerates tiling process. 

It is based on the principle of fixing holders and 
wedges with the help of an adjustable pincer 
in order to to bring the tiles to the same level. 
Dismantling materials is easy as assembling them.

VitrA Fit tiling system is suitable for both floor and 
wall tiles. It is ideal for placing large and heavy or 
flexible and thin tiles.

• Perfect tiling 
• Easy assembly
• Time saving
• Affordable

Kaliteli Karoya
Kaliteli Döşeme Sistemi
VitrA Fit, karo döşemesinde kolaylık sağlayan bir 
sistemdir. Karoların aynı seviyede yerleştirilmesini sağlar, 
zemindeki dalgalanmalar yüzünden karo döşemede 
oluşabilecek hataları engeller ve döşeme işleminin 
hızlandırılmasına yardımcı olur.
 
Tutucu ve takozun, ayarlanabilir pense yardımıyla 
sabitlenerek karoların aynı düzeye getirilmesi prensibine 
dayanır. Aparatların sökülmesi de monte edilmesi kadar 
kolaydır. 

VitrA Fit karo döşeme sistemi hem yer hem duvar 
karolarının döşenmesine uygundur. Büyük ve ağır veya 
esnek ve ince karoların döşemesi için idealdir.

• Kusursuz döşeme
• Kolay montaj
• Zaman tasarrufu
• Ekonomik
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 Placing Holders
1. After putting the tile on the adhesive, place the holder 

on the edges of the tile with its flat part facing the 
ground. 

2. After placing the holder, go on with the second tile.

 Tutucunun Yerleştirilmesi
1. Yapıştırıcı üzerine karoyu koyduktan sonra tutucuyu, 

düz kısmı tabana gelecek şekilde karonun kenarlarına 
yerleştirin.

2. Tutucuyu yerleştirdikten sonra bir sonraki karoyu 
yerleştirin.

• It shall be sufficient to wait for 
the dry time of the adhesive if 
quick-drying adhesive is to be 
used.

• Hızlı kuruyan yapıştırıcı 
kullanılıyorsa yapıştırıcının kuruma 
süresi kadar beklemek yeterlidir.

 Fixing Wedges
3. Place the wedge into the holder and tile manually. 
4. The wedge should be fixed into the house of the 

holder in a way not to exceed the breaking point. 
5. Compress the wedge with the help of the adjustable 

pincer.

 Takozun Sabitlenmesi
3. El yardımıyla takozu, tutucu ve karonun arasına yerleştirin.
4. Takozları, kırılma noktasını geçmeyecek şekilde tutucunun 

yuvasına sabitleyin.
5. Ayarlanabilir pense ile takozu sıkıştırın.

 Waiting Period
6. Wait for the adhesive to dry for 24 hours after fixing 

the holders and wedges to the tiles.  

 Bekleme Süresi
6. Tutucu ve takozları karolara sabitledikten sonra 

yapıştırıcının kuruması için 24 saat bekleyin. 

 Dismantling Tiling Materials
7. After the adhesive gets dry, remove the upper sections 

of the wedges and holders from the surface of the tile. 
This might be performed with the help of a rubber 
hammer or by kicking with foot. 

 Do not kick the wedge in the compression direction 
so as not to damage the assembly. Complete the 
process by kicking the side edge of the wedge.

 Döşeme Malzemelerinin Sökülmesi
7. Yapıştırıcı kuruduğunda, takoz ve tutucunun karonun 

üzerinde kalan kısımlarını karonun yüzeyinden ayırın. 
Bu işlem lastik çekiç yardımıyla ya da ayakla vurularak 
yapılabilir.

 Montajın zarar görmemesi için takoza, sıkıştırma yönünde 
vurmayın. Takozun yan kenarına vurarak işlemi tamamlayın.

Tiling Steps
Döşeme Adımları

• It might be necessary to place 
1 or more holders to each side 
according to the size of the tile.
• It is recommended to use 
1 holder for every 20 cm on 
average, such holder being 1 mm 
for 1 mm joint spacing and 2 mm 
for 2 mm joint spacing.

• Karonun boyutlarına göre her 
kenara 1 ya da daha fazla tutucu 
yerleştirmek gerekebilir.
• Ortalama 20 cm için 1 adet tutucu 
kullanılması ve 1 mm derz aralığı için 
1 mm’lik, 2 mm derz aralığı için
2 mm’lik tutucu kullanılması tavsiye 
edilir.

1

3

5

6

• After holders are removed, the 
wedges shall be preserved for the 
next application.

• Tutucular koparıldıktan sonra 
bir sonraki kullanım için takozlar 
muhafaza edilir.

7a

7b

4

2
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VitrA Protect / Tile
VitrA Protect / Karo Seramik

VitrA Clean / Tile
VitrA Clean / Karo Seramik
VitrAClean is a modern surface finish method that 
makes VitrA tiles and sanitaryware products much 
easier to clean. Special glazing method increases 
the surface tension. Therefore, the water moves like 
mercury on the surface and easily remove the dirt 
from the surface.  Surfaces of the products may 
be cleaned by using just water, a damp cloth or, if 
required, mild cleansers.

VitrA Clean, VitrA’nın karo ve ıslak mekan ürünlerini 
daha kolay temizlenebilir kılan modern bir yüzey 
zenginleştirme yöntemidir. Özel sırlama yöntemi yüzey 
gerilimini artırır. Böylece su, yüzey üzerinde cıva gibi 
hareket ederek kirin kolaylıkla yüzeyden ayrılmasını 
sağlar. Ürün yüzeyleri sadece suyla, nemli bir bezle veya 
gerektiği takdirde yumuşak temizleme maddeleriyle 
temizlenebilir.

It is an application that maintains the same amount 
of shine as the first day by covering the pores of the 
unglazed glossy porcelain tiles through a special 
coating method.

Sırsız parlak porselen karoların gözeneklerini özel bir 
kaplama yöntemi ile kapatarak ilk günkü ışıltılarını 
koruyan bir uygulamadır.
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Normal Ceramic 
Surface

Normal Seramik 
Yüzey

VitrA Hygiene
VitrA Hijyen

Ceramic surfaces 
before test

Test öncesi seramik 
yüzeyler

Equally contaminated 
test surfaces 

Eşit derecede kirli olan 
test yüzeyleri

After 12 hours
12 saat sonra

After 24 hours
24 saat sonra

VitrA Hygiene is a technology providing benefits in 
terms of health. Maximum hygiene is ensured on the 
surfaces developed with this method. VitrA Hygiene 
maintains its protective feature even under intensive 
use. This special glazing is tested and approved by 
independent research institutes worldwide. VitrA 
Hygiene can optionally be applied on the tiles of 
Arkitekt Color and Pool series.

VitrA Hijyen sağlık açısından fayda sağlayan bir 
teknolojidir. Bu yöntemle geliştirilmiş yüzeylerde 
maksimum hijyen sağlanmaktadır. VitrA Hijyen 
yoğun kullanım altında dahi koruma özelliğini 
kaybetmemektedir. Bu özel sır, dünya çapında tarafsız 
araştırma enstitüleri tarafından test edilmiş ve 
onaylanmıştır. VitrA Hijyen, opsiyonel olarak Arkitekt 
Color ve Pool serisine ait karolara da uygulanabilir. 

VitrA Hygiene / Tile
VitrA Hijyen / Karo Seramik

VitrA Photoactive / Tile
VitrA Photoactive / Karo Seramik

Photocatalytic effect: Organic pollutants reaching 
the surface decompose and cleared away.

Fotokatalitik etki: Yüzeye gelen organik kirlilikler 
parçalanarak yok olur.

Hydrophilic ‘water loving’ surface: Dust and other 
dirt are easily removed from the surface by water or 
rain.

Hidrofilik ‘suyu seven’ yüzey: Yüzeye gelen su veya 
yağmur ile toz ve diğer kirler yüzeyden kolayca akar.

Deodorizer effect: It is an ideal solution for 
eliminating the substances creating pollution in the 
air and cigarette smoke.

Koku giderici etki: Havada kirlilik yaratan azot ve 
sülfür oksit gibi maddelerin, ayrıca sigara kokularının 
giderilmesi için ideal bir çözümdür.
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VitrA Tile Advantages
VitrA Karo Avantajları

VitrA Tile Solutions Making Life Easier
Hayatı Kolaylaştıran VitrA Karo Çözümleri

Hygiene:
Tiles are cleaned easily. They are ideal for all 
places which require high hygiene standards.

Ease of maintenance:
For keeping a ceramic surface clean, all you need 
to do is cleaning it with water regularly. 

Long life:
Ceramic surfaces are more durable than 
many other products used in floor and wall 
covering.

Fire-resistant:
Ceramic tiles do not burn; therefore they do not 
emit smoke and toxic substances.

Moisture-resistant:
Ceramic tiles are a perfect choice for use in wet 
areas. 

Scratch and wear resistant: Ceramic tiles can 
be safely used even in most intensely used and 
crowded places as they are resistant against 
scratch and wearing.

Anti-  feature:
Ceramic tiles can ensure a much safer use by 
means of the special technologies implemented 
on their surfaces.  

Frost-resistant:
All porcelain and ceramic tiles can become 
frost-resistant through special external 
applications.

Resistant against sudden temperature change: 
Well-applied tiles do not become deformed or 
break even under sudden changes of temperature.  

Chemical-resistant: Ceramic material is more 
resistant against the negative effects of the 
chemical substances.

Color protection:
Even under direct exposure to sun light, ceramic 
tiles do not become pale, discolored.

Hijyen: 
Karolar kolay temizlenir. Yüksek derecede hijyen 
standartları gerektiren tüm ortamlar için idealdir.

Bakım kolaylığı:
Seramik bir yüzeyi temiz tutmak için tüm yapmanız 
gereken, düzenli olarak suyla temizlemektir. 

Uzun ömür:
Seramik yüzeyler zemin ve duvar kaplamasında 
kullanılan birçok diğer ürüne göre daha uzun 
ömürlüdür.

Ateşe dayanıklı:
Seramik karolar yanmaz, böylece duman ve zehirli 
maddeler çıkarmaz.

Neme dayanıklı: 
Seramik karolar ıslak alanlarda kullanım için kusursuz 
bir tercihtir.

Çizilmeye, aşınmaya dayanıklı: 
En yoğun kullanılan, kalabalık mekanlarda bile 
çizilmeye ve aşınmaya karşı dayanıklı oldukları için, 
seramik karolar güvenle kullanılabilir.
 
Kaymazlık özelliği: 
Seramik karolar, yüzeylerine uygulanan özel 
teknolojiler sayesinde daha da güvenli bir kullanım 
sağlayabilir. 

Donmaya dayanıklı: 
Tüm porselen ve seramik karolar, özel dış 
uygulamalar sayesinde donmaya karşı dirençli hale 
getirilebilir.

Ani ısı değişimine dayanıklı: 
Doğru uygulanmış karolar ani ısı değişimlerinde bile 
deforme olmaz, kırılmaz.

Kimyasallara dayanıklı:
Seramik malzeme, kimyasal maddelerin olumsuz 
etkilerine karşı dirençlidir. 

Rengini korur:
Doğrudan gün ışığına maruz kalsa bile, seramik 
karolar solmaz, renk değiştirmez.
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Tile Supplementary Parts - Special Needs Adaptation
Karo Tamamlayıcı Parçalar - Bedensel Engelli Uyumu

• Opportunity of creating a practical  
showering area without barriers
• Inclined tiles preventing water 
accumulation
• Covebases
• Round internal corners
• Profiles
• Corner caps
• Shower parts
• Easy cleaning
• Dimensional fitting
• Aesthetic corners

• Pratik ve bariyersiz bir duş alanı 
yaratma imkanı
• Su birikimini engelleyen eğilimli 
karolar
• Kenar dönüş parçaları
• Kenar yuvarlak parçalar
• Profiller
• Köşe parçaları
• Duş parçaları
• Kolay temizlik
• Boyut uyumu
• Estetik bitişler

Down-out 
external corner 
Alt dış köşe 
dönüş parçası 

Down-out 
external corner 
Alt dış köşe dönüş 
parçası 

Bullnose out 
corner
Üst dış köşe 
bitiş parçası

Round internal 
corner
Çift kenar bitiş 
parçası 

Round internal 
corner
Çift kenar bitiş 
parçası 

Covebase
İç kenar dönüş 
parçası

Up out external 
corner cap 
Üst dış köşe 
parçası 

Up-in Internal 
corner cap
Üst iç köşe 
dönüş parçası 

Bullnose 
inside corner 
Üst iç köşe 
bitiş parçası 

Up out external 
corner cap
Üst dış köşe 
parçası 
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Wall Tile
Duvar Karosu
The structure has a higher water 
absorption level as it is fired in 
kilns at temperatures between 
1,050 - 1,100 degrees (Between 10% 
and 20%). It has a lower resistance 
in comparison to floor tiles. It is 
suitable for use in interior areas. It is 
definitely not used on the floor. It is 
not frost-resistant.

1.050 - 1.100 derece arasında 
fırınlandığı için bünyenin su emme 
oranı daha yüksektir (%10 - %20 
arası). Yer karolarına göre mukavemeti 
düşüktür. İç Mekanlarda kullanıma 
uygundur. Yerde kesinlikle kullanılmaz. 
Dona dayanıklı değildir.

With regard to surface coating 
products, it is very important in the 
product selection where and under 
which conditions the product will 
be used.  The types of structures 
which are divided into three groups 
as wall tile, floor tile and porcelain 
tile are the components that should 
especially be known and taken 
into account for the area to be 
coated and the conditions of use. 
For example; while the wall tile 
is used only on the walls of the 
indoor areas, porcelain tile can be 
used in any type of place and in 
both intense traffic and low traffic 
areas. The subjects required to be 
considered in selecting products are 
given in the explanations related to 
the structure types.

Yüzey kaplama ürünlerinde, ürünün 
nerede ve hangi şartlar altında 
kullanılacağı ürün seçiminde büyük 
rol oynar. Duvar karosu, yer karosu ve 
porselen karo diye üç gruba ayrılan 
bünye çeşitleri kaplanacak alan ve 
kullanılacağı şartlar için özellikle 
bilinmesi ve dikkat edilmesi gereken 
öğelerdir. Örnek olarak duvar karosu 
sadece iç mekanların duvarlarında 
kullanılabilirken, porselen karo her 
türlü mekanda, gerek yoğun, gerekse 
düşük trafikli alanlarda kullanılabilir. 
Ürün seçimi yaparken dikkat edilmesi 
gereken noktalar bünye çeşitleri 
açıklamalarında verilmiştir.

Types of Structures Suitable for 
Ceramic Tile Usage
Karo Seramik Kullanım Alanlarına 
Uygun Bünye Çeşitleri

Floor Tile
Yer Karosu
It is fired in kilns at temperatures 
between 1,100 - 1,150 degrees. 
It is more rigid and durable in 
comparison to wall tiles. It can 
easily be used on the walls, if 
required. It is very durable against 
impacts. It has a high load-bearing 
capacity. Its water absorption 
capacity is 0.5% - 3%. The coating 
material on its surface is stiffer than 
of the wall tiles, therefore it wears 
out less.

1.100 - 1.150 derece arasında 
fırınlanmıştır. Duvar karolarına göre 
daha sert ve daha dayanıklıdır. 
İstenildiği takdirde duvarlarda da 
rahatlıkla kullanılabilir. Darbelere karşı 
çok dayanıklıdır. Yük taşıma kapasiteleri 
çok yüksektir. Su emme kapasitesi 
%0,5 -%3’dür. Yüzeyindeki kaplama 
maddesi duvar karolarına göre daha 
serttir, bu yüzden de daha az aşınır.



257

Porcelain Tile

It is fired in kilns at temperatures 
between 1,150 - 1,200 degrees. It is 
more durable in comparison to other 
two types of structure.

It is the most suitable flooring 
material for the interior areas of 
houses such as terrace, balcony and 
corridor as well as the exterior areas 
such as apartment entry, stairs and 
a pool environment.

They do not absorb water. 
(less than 0.5%)

It is very resistant against freezing. 
Porcelains have various surface 
structures. They are offered to the 
consumers as matt, bright (obtained 
from grinding of matt tiles) and 
semi-bright tiles. Matt and relief 
porcelains are the most suitable 
materials that can be used against 
slipping.

Glossy tiles maintain their high level 
technical features but have a lower 
resistance against wear and spotting 
in comparison to matt surfaces.

Porselen Karo

1.150-1.200 derece arasında pişer. 
Diğer iki bünye türüne göre daha 
dayanıklıdır. 

Teras, balkon, koridor gibi konutların 
iç mekanlarında ayrıca apartman 
girişi, merdivenler, havuz çevresi gibi 
dış mekanlar için en uygun döşeme 
malzemesidir. 

Bünyelerine su emmezler. 
(%0,5’ten az) 

Donmaya karşı çok dayanıklıdır. 
Porselenlerin farklı yüzey özellikleri 
vardır: Mat, parlak (mat karoların 
taşlanması sonucu elde edilir) ve yarı 
parlak olarak tüketiciye sunulur. Mat ve 
rölyefli porselenler kayma riskine karşı 
kullanılabilecek en uygun malzemedir.

Parlak karolar yüksek teknik özelliklerini 
korurlar ancak aşınma ve lekelenmeye 
dayanımı mat yüzeylere göre biraz daha 
düşüktür.

  Wall Tile Floor Tile Porcelain Tile

 Standard Class
 (EN 14411) BIII BIb BIa

Water absorption Ratio (WA) E > 10% 0,5% < E ≤ 3% 0% < E ≤ 0,5%

 Surface Glazed Glazed Glazed or Unglazed

 Frost Resistance No Less Very High 

 Areas of Use Only Wall Floor and Wall Floor, Wall, Exterior, 
    Industrial floor, 
    Intense traffic areas 
    (such as shopping mall)

  Duvar Karosu Yer Karosu Porselen Karo

 Standart Sınıfı
 (EN 14411) BIII BIb BIa

 Su Emme Değeri (E) E > 10% 0,5% < E ≤ 3% 0% < E ≤ 0,5%

 Yüzey Sırlı Sırlı Sırlı ya da Sırsız

 Dona Dayanım Yok Az Çok Yüksek

 Kullanım Alanları Sadece Duvar Yer ve Duvar Yer, Duvar, Dış cephe, 
    Endüstriyel zemin, 
    Yoğun trafikli alanlar 
    (avm gibi)

Types of Ceramic Tile 
Karo Seramik Çeşitleri
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Bathroom Furniture / Banyo Mobilyaları

Green building certification
The products which contribute, with their various 
environmental properties, to the projects in which 
the green building certifications (LEED, BREEAM and 
DGNB) are applicable. These products which have a 
less environmental footprint are recommended to 
be included in projects in terms of their water-saving 
characteristics, completed life cycle analyses (LCA), 
environmental product declarations (EPD), the local 
materials used, etc.

Yeşil bina sertifikasyonu
Yeşil bina sertifikasyonlarının (LEED, BREEAM ve DGNB) 
geçerli olduğu projelere, çeşitli çevresel özellikleriyle katkı 
sağlayan ürünlerdir. Çevresel ayakizi daha düşük olan bu 
ürünlerin, sağladıkları su tasarrufu, tamamlanan yaşam 
döngüsü analizleri (LCA), çevresel ürün beyanları (EPD), 
kullandıkları yerel malzeme vb. özellikleri ile projelerde yer 
almaları önerilir.

Icon Guide 
İkon Rehberi

Soft-closing
The soft-closing drawers and lids ensure silent operation 
and enhance safety for children or elderly users.

Yavaş kapanır
Çekmece ve kapakların kendini yavaşlatma özelliği çocuklar ve 
yaşlılar için güvenli ve sessiz kullanım sağlar.

Led lighting
Special lighting system integrated behind the mirror
provides a stylish and functional solution.

Led Aydınlatma
Aynanın iç kısmına entegre edilen özel aydınlatma sistemi 
estetik ve işlevsel çözüm sunar.

Sensor
Eliminates lighting switches to provide a smarter
look, turning lights on when approached or when
lightly touched.

Sensör
Aydınlatmalarda daha estetik bir görünüm için açma-
kapama tuşu olmadan dokunmatik açılmayı sağlayan 
sistemler.

Full extension
Full extension drawers offer ease of use
and optimum utilization of storage space.

Tam Açılır
Çekmecelerin tam açılır yapısı sayesinde eşyalar kolayca 
yerleştirilir ve yer kaybı olmaz.

Natural veneer
Furniture surfaces are genuine wood veneer.

Doğal Kaplama
Mobilyanın yüzeyi gerçek ahşap kaplamadır.

Showering Areas / Yıkanma Alanları

Special Needs
VitrA bathroom products designed for meeting the 
needs of the old and disabled people are convenient 
for use with wheelchair while providing easiness in the 
bathroom.

Bedensel engelli
Her türlü yaşlı ve bedensel engelli ihtiyacına yönelik olarak 
tasarlanan VitrA banyo ürünleri banyo alanında pratiklik 
sağlarken, tekerlekli sandalye ile kullanıma uygundur.   

VitrA antislip
VitrA antislip, which is applied on bathtubs and shower 
trays, provides nonslip acrylic surfaces that under normal 
conditions get slippery in time due to water and soap. It 
decreases risk of accident and ensures safe use.

VitrA kaydırmaz
Küvet ve duş teknelerine uygulanan VitrA kaydırmaz, 
zamanla su ve sabun nedeniyle kayganlaşan akrilik yüzeyleri 
kaydırmaz hale getirir. Kaza riskini azaltır, güvenli kullanım 
sağlar.   
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Ceramic Sanitaryware / Seramik Sağlık Gereçleri

Water saving
Toilets which are developed by VitrA and approved as 
the least water consuming toilets with their water use of 
2,5/4 L according to the European Union norms, use less 
water thanks to their special bowl structure and flush 
valves. Up to 70% water-saving is achieved when VitrA 
concealed tanks are used together with special bowl WC 
pans.

Su tasarrufu
VitrA tarafından geliştirilen ve Avrupa Birliği normlarına göre 
en düşük su tüketimli klozetler olarak onaylanan 2,5/4 L 
su kullanımı, özel hazne yapıları ve iç takımları sayesinde 
daha az su harcar. VitrA gömme rezervuarlar özel hazneli 
klozetler ile kullanıldığında %70’e varan su tasarrufu 
gerçekleşir. 

VitrAhygiene
It provides reliable environment in water closets and 
bathrooms which are the most risky places in terms 
of cleaning. From washbasins to WC pans, urinals to 
bidets; the products manufactured with special glaze 
thanks to VitrA technology maintain their first day 
performance and provide extra hygiene during the 
period they are used.  

VitrAhygiene
Temizlik açısından en riskli mekan olan tuvalet ve 
banyolarda güvenilir kullanım ortamı sağlar. Lavabodan 
klozete, pisuvardan bideye, VitrAhygiene teknolojisi 
sayesinde özel sırla üretilen ürünler kullanıldıkları süre 
boyunca, extra hijyen sağlar ve güvenle ilk günkü 
performanslarını sürdürür.    

Green building certification
The products which contribute, with their various 
environmental properties, to the projects in which 
the green building certifications (LEED, BREEAM and 
DGNB) are applicable. These products which have a 
less environmental footprint are recommended to 
be included in projects in terms of their water-saving 
characteristics, completed life cycle analyses (LCA), 
environmental product declarations (EPD), the local 
materials used, etc.

Yeşil bina sertifikasyonu
Yeşil bina sertifikasyonlarının (LEED, BREEAM ve DGNB) 
geçerli olduğu projelere, çeşitli çevresel özellikleriyle katkı 
sağlayan ürünlerdir. Çevresel ayakizi daha düşük olan bu 
ürünlerin, sağladıkları su tasarrufu, tamamlanan yaşam 
döngüsü analizleri (LCA), çevresel ürün beyanları (EPD), 
kullandıkları yerel malzeme vb. özellikleri ile projelerde yer 
almaları önerilir.

VitrAclean
Water stains and lime residues are an important 
problem for bathrooms. With VitrAclean technology, 
washbasins, WC pans, urinals and bidets are coated 
through special double glazing method which is 
water-resistant. Therefore, the sanitaryware can be kept 
stain-free and nice for years without need for strong 
chemicals used as detergents. 

VitrAclean
Su lekeleri ve kireç artıkları banyolar için önemli bir sorundur. 
VitrAclean teknolojisi ile lavabolar, klozetler, pisuvarlar ve 
bideler suya dirençli özel çift sırlama yöntemi ile kaplanır. 
Böylece vitrifiyeler temizlik malzemesi olarak kullanılan sert 
kimyasallara gerek kalmadan yıllarca lekesiz ve güzel kalır.

Easy installation
Easy and rapid installation with innovative practices 

Kolay montaj
Yenilikçi uygulamalar ile ürünlerin montajları kolay ve hızlı 
yapılır.

Special Needs
VitrA bathroom products designed for meeting the 
needs of the old and disabled people are convenient 
for use with wheelchair while providing easiness in the 
bathroom.

Bedensel engelli
Her türlü yaşlı ve bedensel engelli ihtiyacına yönelik olarak 
tasarlanan VitrA banyo ürünleri banyo alanında pratiklik 
sağlarken, tekerlekli sandalye ile kullanıma uygundur.

Soft-closing
The soft-closing drawers and lids ensure silent operation 
and enhance safety for children or elderly users.

Yavaş kapanır
Çekmece ve kapakların kendini yavaşlatma özelliği çocuklar ve 
yaşlılar için güvenli ve sessiz kullanım sağlar.

Rim-ex
The innovative Rim-ex is easily cleaned thanks to its 
rimless bowl design, prevents germ proliferation and 
provides maximum hygiene. According to the tests 
carried out by Akdeniz University, VitrA Rim-ex WC pan 
which offers an integral and aesthetic appearance is 95% 
more hygienic in comparison to standard WC pans.  

Rim-ex
Yenilikçi Rim-ex, kanalsız iç hazne tasarımıyla kolay 
temizlenir, çok daha az kir tutar ve maksimum hijyen sağlar. 
Bütünsel ve estetik görümüm sunan VitrA Rim-ex klozet, 
Akdeniz Üniversitesi tarafından yapılan testlere göre, 
standart klozete oranla %95 daha hijyeniktir.    
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Green building certification
The products which contribute with their various 
environmental properties to the projects in which 
the green building certifications (LEED, BREEAM and 
DGNB) are applicable. These products which have a 
less environmental footprint are recommended to 
be included in projects in terms of their water-saving 
characteristics, completed life cycle analyses (LCA), 
environmental product declarations (EPD), the local 
materials used, etc.

Yeşil bina sertifikasyonu
Yeşil bina sertifikasyonlarının (LEED, BREEAM ve DGNB) 
geçerli olduğu projelere, çeşitli çevresel özellikleriyle katkı 
sağlayan ürünlerdir. Çevresel ayakizi daha düşük olan bu 
ürünlerin, sağladıkları su tasarrufu, tamamlanan yaşam 
döngüsü analizleri (LCA), çevresel ürün beyanları (EPD), 
kullandıkları yerel malzeme vb. özellikleri ile projelerde yer 
almaları önerilir.

Faucets and Accessories / Armatür ve Aksesuar

Water saving
Maximum flow of water can be limited by means of 
the special cartridge used in faucets. While standard 
cartridges yield 20 L/min. flow rate at 3 bar pressure, 
the special cartridge system with adjustable heat 
and flow can be set to a flow of 2L/min under the 
same conditions and a water saving up to 90% can be 
achieved.

Su tasarrufu
Armatürlerde kullanılan özel kartuş sayesinde suyun 
maksimum akışı sınırlandırılabilir. Normal bir kartuş 3 bar 
basınç altında 20 L/dk debi sağlarken, aynı koşullarda ısı 
ve debi ayarlı özel kartuş sistemi 2 L/dk akışa ayarlanarak 
%90’a ulaşan su tasarrufu sağlanabilir.

No calc
The specially designed silicone aerator allows cleaning 
of the calc accumulated on the spout with a single 
touch. 

Kireç yok
Özel olarak tasarlanmış silikon perlatör, çıkış ucunda biriken 
kireci tek dokunuşla temizleme kolaylığı sağlar.

Custom size option
In addition to the standard size, product can be
made to order at technically expedient sizes.

Ölçüsü seçilebilen
Mevcut ölçüsü yanı sıra, istendiği taktirde teknik açıdan 
uygun olan ölçülerde de sunulmaktadır.

Horizontal-vertical use
Product can be set up horizontally or vertically as
desired.

Yatay dikey kullanım
İhtiyaca göre yatay ya da dikey olarak kullanılabilir.

Icon Guide 
İkon Rehberi

Energy conservation
The grey band on the cartridge can be used to set an 
upper limit on water temperature, saving energy by 
avoiding unnecessary heating.

Enerji tasarrufu
Kartuş üzerinde bulunan gri halka ile suyun sağlayabileceği 
maksimum ısı belirlenir. Bu teknik ayrıntı sayesinde fazla 
sıcak su kullanımı önlenerek enerji tasarrufu sağlanır.



261

Tile / Karo

Floor tile
Yer karosu

Wall tile
Duvar karosu

Frost resistant
Dona dayanıklı

Award winning
Ödüllü

Novelty
Yeni

Matt
Mat

Glossy
Parlak

Honed touch
Saten

Glass
Cam

Reactive ink
Reaktif ink

Porcelain
Porselen

20 mm Thickness
20 mm Kalınlık

Full lappato
Full lappato

Lappato
Lappato

Honed touch
Saten

Shade variation
Desen farklılaşması

Shade variation
Desen farklılaşması

Shade variation
Desen farklılaşması

Shade variation
Desen farklılaşması

Shade variation
Desen farklılaşması

Abrasion
Yüzey aşınma değeri

Abrasion
Yüzey aşınma değeri

Abrasion
Yüzey aşınma değeri

Abrasion
Yüzey aşınma değeri

Abrasion
Yüzey aşınma değeri

Commercial
Ticari alan

Facade
Dış cephe

Residential
Rezidansiyel alan

Industrial
Endüstriyel alan

Poll surrounding
Havuz çevresi

Rectified
Rektifiyeli

Non Rectified
Rektifiyesiz

Decor printing
Dekor baskı

Metallic glaze
Metal sır

Fire resistant
Ateşe dayanıklı
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Standards

SSG
Standards
Load bearing capacity of the washbasins: 
100 kg for 1 hour.
(EN 14688)

Load bearing capacity of the 
WC pans: 
400 kg for 1 hour.
(EN 997)

WC seats should tolerate:
30 thousand turn on-turn off operations
15 thousand turn on-turn off operations
(Products not approved by NF) 
(NF D 12-207)

Showering Area 
Standards
TS EN 198 and TS EN 249 Standards: 
Dimensional Standards
Resistance to heat alterations
Resistance to house chemicals
Resistance against damages

Certificates for International Standards:
TUV Germany
GOST Russia
CE Europe 
NF France

Faucet Standards
FAILSAFE
1,500,000 Turn on- Turn off capacity 
With regard to the durability test of the 
faucets; we do not content with a test of 
210,000 turn on/off operations required 
by European standards and we apply a 
test of 1,500,000 turn on/off operations. 
Assuming an average of daily 40 turn on/
off operations for a family consisted of 4 
members, this test corresponds to a use of 
100 years. 

NO DARKENING
10 year-warranty
While a standard corrosion test lasts 200 
hours, VitrA corrosion test lasts for 720 
hours. The faucets of which coating is 
under 10 year-warranty do not get dark, 
instead it glitters as you turn it on and off.

WATERTIGHT
50 bar pressure
We apply 50 bar pressure when testing 
the resistance of the faucets against utility 
water pressure of 5 bars in order to allow 
you to use your watertight faucet for years. 
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SSG
Standartları
Lavabolarda yüke dayanım: 
100 kg’a 1 saat dayanmalıdır. 
(EN 14688)

Klozetlerde yüke dayanım:
400 kg’a 1 saat dayanmalıdır. 
(EN 997)

Klozet kapakları: 
30 bin açma kapamaya 
(NF onaylı ürünler)
15 bin açma kapamaya 
(NF onaylı olmayan ürünler) dayanmalıdır. 
(NF D 12-207)

Yıkanma Alanı 
Standartları
TS EN 198 ve TS EN 249 Standartları:
Boyut sapmaları
Sıcaklık değişimlerine dayanıklılık
Evlerde kullanılan kimyasal madde ve 
boyalara dayanıklılık
Darbelere karşı dayanıklılık konularına 
uygunluk açısından test
 
Uluslararası Sertifikalar
TUV Almanya
GOST Rusya
CE Avrupa
NF Fransa

Armatür Standartları
BOZULMAZ
1.500.000 Aç Kapa
Armatürlerin dayanıklılık testinde Avrupa 
standartlarının gerektirdiği 210.000 aç 
kapayla yetinmeyip tam 1.500.000 aç kapa 
uyguluyoruz. Bu test 4 kişilik bir ailenin 
günde ortalama 40 aç kapa yapması olarak 
düşünüldüğünde 100 yıllık kullanıma denk 
geliyor.

KARARMAZ
10 yıl garanti
Standart korozyon testi 200 saat iken 
Artema korozyon testi tam 720 saat sürüyor. 
Kaplaması 10 yıl garantili
armatürler ortam ne kadar nemli olursa olsun 
kararmıyor, siz açıp kapadıkça ışıldıyor.

SIZDIRMAZ
50 bar basınç
Asla sızdırmayan armatürünüzü yıllarca 
güvenle kullanın diye, armatürlerin 5 barlık 
şebeke suyu basıncına dayanıklılığını test 
ederken tam 50 bar basınç uyguluyoruz.

Standartlar
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Warranty Periods
Garanti Süreleri

10 Yıl Garanti
Seramik Sağlık Gereçleri
3,5 mm Çelik Küvetler
Akrilik Duş Tekneleri
Akrilik Küvet Gövdeleri
Akrilik Paneller
Armatürler
Yönlendiriciler, Çıkış Uçları
Musluk - Ara Musluk
Ankastre Stop Valf

7 Yıl Garanti
Vitra Pro Gömme Rezervuarlar
8 ve 12 cm Gömme Rezervuarlar

5 Yıl Garanti
Rezervuar İç Takımları (Plastik Parçalar)
Mekanik ve Pnömatik Kumanda Panelleri
Duş Sistemleri
Banyo Aksesuarları
Sifon Grupları

2 Yıl Garanti
HM'lı Küvetler
SPA'lar
Sifonlar
Kompakt Sistemler
Masajlı Duş Sistemleri
2,2 mm Çelik Küvetler
V-Care Akıllı Klozet
Gider Sistemi Paslanmaz Çelik Garantisi
Klozet Kapakları
Fotoselli Gömme Rezervuar Setleri
Fotoselli Kumanda Panelleri
Yıkama Sistemleri
Bedensel Engelli Ürünler
Banyo Mobilyaları
Elektronik Bataryalar

Garanti süresi, ürünün tüketiciye teslim edildiği ve 
garanti belgesinin onaylandığı tarih itibari ile başlar ve 
ürünler üretimden kaynaklanan kusurlar için garanti 
kapsamındadır. Ürün teslim alınırken; ürünün doğru, 
sağlam ve eksiksiz olduğunu kontrol etmek ve öyle 
teslim almak, teslim alan kişinin sorumluluğundadır. 
Bu nedenle teslimat sırasında irsaliye imzalanmadan 
gerekli kontroller yapılmalıdır. Yetkisiz kişilerce yapılan 
hatalı montaj, bakım, onarım ve demontaj nedeniyle 
üründe oluşan arıza ve hatalar garanti kapsamı dışında 
değerlendirilmektedir. Ürünlerinizin daha sağlıklı 
çalışması ve montaj hizmetinin de garanti kapsamına 
girmesi için ürün montajını VitrA-Artema yetkili 
servislerine yaptırmanızı tavsiye ederiz.

10 Years
Ceramic Sanitaryware (Ceramic Parts)
3,5mm Steel tubs
Acrylic Surface
Acrylic Bathtub Bodies 
Acrylic Panels 

7 Years
Faucets (Manually controlled faucet)
Diverters, Spouts
Taps
Built-in Stop Valves

5 Years
Vitra Pro concealed cisterns
8 and 12cm concealed cisterns
Cistern Mechanism(Plastic Parts)
Mechanical & Pneumatic Control Panels
Shower Systems
Bathroom Accessories
Waste Sets

2 Years
Whirlpools 
Spa Systems
Waste Outlets 
Compact Systems
Massage Shower Systems
2,2 stell tubs
V-Care Intelligent WC
Drain Systems
Seat Covers
Photocell Controlled concealed cistern sets
Photocell Controlled control panels
Shower Systems
Special Need’s Pack
Bathroom Furniture
Electronic Faucets

It should be also noted that any failure or defect resulting from 
inappropriate assembly and misuse is not covered by this warranty. 
VitrA will offer a free replacement or replacement parts (or the nearest 
equivalent) if the product fails due to manufacturing faults within the 
warranty period.
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References
Referanslar
MOROCCO HYATT PALACE AGADIR
MOROCCO SOFITEL THALASSO AGADIR
MOROCCO HOTEL PULLMAN EL JADIDA
MOROCCO HOTEL JNANE PALACE FES
ALGERIA HOTEL  EL AURASSI-ALGIERS
ALGERIA HOTEL MARRIOTT SETIF-  
 ALGIES
NIGERIA SHERATON FOUR POINTS- 
 LAGOS
IRAQ ROTANA HOTEL - ERBIL
IRAQ DIVAN HOTEL-ERBIL  
IRAQ TANGRAM HOTEL -ERBIL
IRAQ SHERATON HOTEL-BAGDAD
IRAQ SHERATON  HOTEL-ERBIL
AZERBAIJAN JW MARRIOTT-BAKU
GEORGIA RADISSON BLU-TBILISI
GEORGIA RADISSON BLU-BATUMI
GEORGIA SHERATON-BATUMI
GEORGIA HILTON HOTEL- BATUMI
CYPRUS MALPAS HOTEL-GIRNE
CYPRUS ACAPULCO RESORT HOTEL- 
 GIRNE
CYPRUS MERIT PARK HOTEL-GIRNE
CYPRUS OSCAR HOTEL-GIRNE
CYPRUS DEDEMAN OLIVE TREE 
HOTEL- GIRNE
CYPRUS SALAMIS BY CONTI HOTEL-  
 MAĞUSA
CYPRUS MERIT CYPRUS GARDEN   
 HOTEL-MAĞUSA
TURKMENISTAN OLMYPIAD VILLAGE VIP   
 HOTEL-ASHGABAT
RUSSIA MARRIOT KRASNAYA   
 POLYANNA HOTEL-SOCHI
GEORGIA RIXOS BORJOMI HOTEL
BELARUS PRESIDENT HOTEL- MINSK
UKRAINE MRYIA RESORT-YALTA
UAE MÖVENPICK LAGUNA-JLT,  
 DUBAI
UAE MÖVENPICK IBN BATTUTA- 
 DUBAI
UAE ATLANTIS HOTEL-DUBAI
UAE DORRA BAY-DUBAI
UAE AL MUROOJ ROTANA-DUBAI
BAHRAIN K HOTEL-BAHRAIN
QATAR W HOTEL-DOHA
CZECH REPUBLIC ARTGEN-OFFICE GALLERY-  
 PRAGUE

İSTANBUL TORUNLAR HOTEL TÜYAP
İSTANBUL BOYTEK OTEL YENBOSNA
İSTANBUL MARYAPI G-PLUS DİVAN OTEL  
 GÜNEŞLİ
İSTANBUL RAMADA HOTEL ŞEKERPINAR
İSTANBUL KADAK OTEL YENİBOSNA -  
 KADAK İNŞAAT
İSTANBUL SİNPAŞ OTTOMARE SUITS  
 ZEYTİNBURNU
İSTANBUL HYATT HOTEL BOSPHORUS  
 ATAKÖY APEAS
İSTANBUL OTTOMARE
İSTANBUL LARES PARK OTEL   
 TALİMHANE
İSTANBUL LAUSOS HOTEL FULYA
İSTANBUL LAZZONİ HOTEL SÜTLÜCE
İSTANBUL MARTI HOTEL TAKSİM
İSTANBUL SURA HOTEL SULTANAHMET
İSTANBUL SENATOR HOTEL LALELİ
İSTANBUL RAMADA HOTEL LALELİ
İSTANBUL HİLTON GARDEN INN   
 SÜTLÜCE
İSTANBUL CONRAD HOTEL BEŞİKTAŞ
İSTANBUL MERCURE HOTEL TAKSİM
ANKARA HİLTON RENOVASYON
MARMARİS MARMARİS NOA OTEL

ANKARA GİMAT OTEL ANKARA
ANKARA ASAKIN OTEL 
ANKARA NO 19 BOUTİQUE OTEL
ANKARA PARK BÜYÜKHANLI   
 RÖNEVASYON
ALANYA DİZALYA PALM GARDEN OTEL
ALANYA WATERPLANET OTEL
ALANYA XPERİA SARAY BEACH OTEL
ALANYA SOLE BEACH OTEL
ALANYA GOLD CİTY OTEL VİLLALARI
GAZİPAŞA İNCİMER OTEL
MANAVGAT CLUP BELLA LUNA OTEL
MANAVGAT SİDELYA OTEL
MANAVGAT MERVESUN OTEL
MANAVGAT CONCORDİA CELES OTEL
MANAVGAT İNSULA HOTEL
BELDİBİ CRYSTAL NİRVANA
BELDİBİ ALATAU HOTEL
BODRUM THOR OTEL
BOĞAZKENT ALVA DONNA DELUX HOTEL
BOĞAZKENT KİRMAN HOTEL
BELEK CORNELİA DİAMOND   
 VİLLALARI
BELEK GLORIA GOLF RESORT
MANAVGAT DİANA PALOMA OCEANA  
 OTEL
AYDIN / KUŞADASI CHARİSMA OTEL
AYDIN / KUŞADASI İMBAT OTEL
AYDIN / KUŞADASI BLUE SKY
MUĞLA / BODRUM AZKA HOTEL
MUĞLA / BODRUM BAİA HOTEL
TÜRKİYE ANEMON HOTELS
MUĞLA / BODRUM KEFALUKA RESORT
MUĞLA / BODRUM LA BLANCHE HOTEL
MUĞLA / BODRUM EAGEAN DREAM RESORT
MUĞLA / BODRUM SHARK OTEL
MUĞLA / BODRUM XANADU RESORT
MUĞLA / BODRUM LATANYA BEACH RESORT
AYDIN / KUŞADASI KORUMAR DE LUXE
AYDIN / KUŞADASI HOTEL GRAND BELİSH
İZMİR ONTUR HOTELS
İZMİR / ÖZDERE POLAMA PASHA RESORT
İZMİR / ÖZDERE PALOMA CLUB SULTAN
İZMİR / ÇEŞME ALKOÇLAR SÜZER OTEL
MUĞLA / FETHİYE D HOTEL GÖCEK
MUĞLA / FETHİYE BELCEKIZ BEACH HOTEL
MUĞLA / FETHİYE LİBERTY LYKİA WORLD
MUĞLA / SARIGERME İBER OTEL SARIGERME PARK
MUĞLA / SARIGERME ALLİNN OTEL 
MUĞLA / FETHİYE MONTOBELLA RESORT
MUĞLA / FETHİYE YACHT BUTİK OTEL
MUĞLA / FETHİYE ORKA SUN LİFE
MUĞLA / FETHİYE ORKA KEMAL OTEL
MUĞLA / MARMARİS GRAND AZUR
MUĞLA / MARMARİS ELEGANCE
MUĞLA / MARMARİS ALİNDA OTEL
MUĞLA / MARMARİS EMRE BEACH HOTEL
MUĞLA / MARMARİS YEŞİL HURMA
MUĞLA / MARMARİS MARBELLA OTEL
MUĞLA / MARMARİS SUN RİSE HOTEL
MUĞLA TUNA OTEL
DENİZLİ RİCHMOND
DENİZLİ DEDEMAN
AFYON GÜRAL
AYDIN / KUŞADASI TUSAN BEACH HOTEL
MUĞLA D MARİNE HOTEL BODRUM
ORDU HAMPTON BY HİLTON
ÜNYE ATİK OTEL
SAMSUN MEDİKENT OTEL
SAMSUN HAMPTON BY HİLTON
TRABZON HORON OTEL
ERZURUM HİTİT OTEL
ERZURUM XANADU OTEL
SİNOP OTEL 117
ERZİNCAN MEVA OTEL

RİZE DEDEMAN OTEL
ÇORUM DALGIÇLAR OTEL
TOKAT ÇAVUŞOĞLU OTEL
TOKAT TOKAT KONAĞI
TRABZON COSMOS OTEL
TRABZON UZUNGÖL GREEN OTEL
ORDU ANEMON OTEL
ADANA ŞİRİNPARK OTEL
ADANA RİVA
ADANA EDİ’S PREMİER
VAN PRENSES KARİYE
VAN GRAND ANTİOCHOS OTEL
MARDİN ERDOBA OTEL
MARDİN ERDOBA BUTİK OTEL
MARDİN MERİDİN OTEL
GAZİANTEP HİLTON HAMPTON INN
MALATYA HİLTON HAMPTON INN   
VAN ELİTE HOTEL VAN
ANTALYA KAYA RIU HOTEL 
İSTANBUL HILTON BOMONTI
ANTAKYA HİLTON MÜZE OTELİ
SAMSUN SAMSUN HİLTON GARDEN  
 INN
KOCAELİ WORK INN HOTEL   
 ŞEKERPINAR
ADANA ADANA SHERATON
İSTANBUL HYATT HOTEL BOSPHORUS  
 ATAKÖY APEAS
İSTANBUL ORKA ROYAL HOTEL
İSTANBUL TAKSİM PARK HOTEL
İSTANBUL BOSTANCI DEDEMAN OTEL  
 VE DEDEMANPARK OTEL
İZMIR PORT OTEL 
İSTANBUL RAFFLE’ S HOTEL 
İSTANBUL RADISSON BLU 
ANTALYA RIXOS DOWNTOWN
ADANA DIVAN OTEL
ANTALYA LETOONIA GOLF RESORT
ANTALYA RIXOS SUNGATE 
ANTALYA / BELEK RIXOS TEMA PARK
ANTALYA / BELEK CLUB MEGA SARAY 
ANTALYA / KUNDU SHERWOOD HOTEL 
ANTALYA / KUNDU WOW HOTELS
ANTALYA / SORGUN VOYAGE HOTELS
AYDIN / KUŞADASI CLUB HOTEL EPHESUS   
 PRINCESS
AYDIN / KUŞADASI RAMADA RESORT&GOLF
BURSA HOLIDAY INN EXPRESS   
 HOTEL
DİYARBAKIR NOV OTEL 
ERZİNCAN HILTON GARDEN INN 
ESKİŞEHİR HILTON GARDEN INN 
İSKENDERUN HILTON DOUBLE TREE OTEL 
İSTANBUL / ATAKÖY HAMPTON BY HILTON 
İSTANBUL / DOLAPDERE HILTON DOUBLE TREE OTEL 
İSTANBUL / KARTAL HAMPTON BY HILTON 
İSTANBUL / LEVENT DEDEMAN PARK HOTEL
İSTANBUL / SİRKECI HILTON DOUBLE TREE OTEL 
İSTANBUL / TAKSİM THE PEAK HOTEL 
İSTANBUL / ZEYTINBURNU HAMPTON BY HILTON 
İZMİR SHERATON FOUR POINTS  
 HOTEL 
İZMİR HILTON HOTEL
İZMİR / BAYRAKLI HILTON GARDEN INN 
İZMİR / ÇEŞME ONTUR OTEL 
İZMİT HAMPTON BY HILTON 
KAYSERİ / ERCIYES RAMADA RESORT OTEL
KIBRIS KAYA ARTEMIS RESORT 
MUĞLA / BODRUM BAIA OTEL
MUĞLA / BODRUM AZKA HOTEL
SİVAS HILTON GARDEN INN 
ŞIRNAK / CİZRE DİVAN OTEL
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Tips - Bathrooms
Püf Noktaları - Banyo
FURNITURE
• There may be differences among natural 
materials used in bathroom furniture such 
as color tone, design pattern and they may 
have natural features such as lines, shine and 
discontinuity. These features which enhance 
the natural appearance of the materials were 
established by standards in order to offer you a 
harmonious, natural appearance.
• Since the bathroom furniture is wooden, 
its prolonged contact with water may result 
in deformation. Therefore, in case of water 
splashes, please dry the area immediately with 
a soft and dry cloth. Please do not use abrasive 
cleaning substances to clean the bathroom 
furniture.
• If the furniture is to be placed next to a 
bathtub or a shower tray, a shower cabin is 
absolutely necessary.
• Attention should be paid to ensure adequate 
aeration. (Windows, air vents...)
• It should be made to sure that water is not 
splashed or the water should be immediately 
dried in case of splash.
• For cleaning our bathroom furniture, we 
recommend that you only use a cottonbased, 
damp cloth. The damp cloth should be applied 
without pressure on the surface by moving 
it up and down. Rubbing by pressure should 
not be performed. Any persistent stains can be 
removed using a sensitive cleaning material 
(diluted alcohol). (Please do not use abrasive 
cleaning materials!) Then, wipe and dry it with 
a damp cloth.
• In case of splash stains, the mirrors and 
glasses should be only be wiped with a 
soft and dry cloth to remove the drops. Any 
persistent stains such as oil stains, cosmetic 
product stains should be removed with soapy 
water and a leather cloth for glass. Chemical 
materials, glass cleaners or harsh cleaning 
materials should absolutely be avoided! If the 
mirror is wiped with a damp cloth, it should 
be ensured that no drops are left on the edges. 
These areas should also be dried.
• Metal materials should be cleaned with a 
cotton-based, damp cloth and clear or soapy 
water, they should be dried with a dry cloth. 
Scratching and abrasive chemical substances 
should be absolutely avoided. 

CERAMIC SANITARYWARE 
• The products should be protected adequately 
against damages during handling and storage.  
• The products should be stored in a closed 
area to prevent cracking due to frost effect of 
being filled with water.
• Foreign materials (mortar, lime, fabric towel, 
paper towel, cigarette end, etc.) that will clog 
the flush channels should not be thrown in WC 
pans, squatting pans and urinals.
• The ceramic surfaces should be cleaned 
regularly by using liquid cleansers not 
containing acid and abrasive materials, for 
protecting the ceramic surfaces against stains 
caused by residues and foreign materials 
coming from in-building installation, water 

tank and utility water.  
• Permanent stains will occur on the ceramic 
surfaces which are not cleaned for a long time.
• Ceramic surfaces should not be cleaned with 
cleansers containing acid and abrasive powder 
or with hard cleaning cleaners (wire, sponge, 
etc.)  
• Ceramic products should not be exposed to 
thermal shocks (pouring extremely hot water).
• Sweating may occur on the outer surface of 
the cistern due to the difference between the 
temperature of the water inside the cistern and 
the ambient temperature.  It is recommended 
to dry the water droplets regularly.
• With respect to sinks: Kitchen sinks are 
designed in a way to be durable and to meet 
the intended use. Therefore, the user will 
be responsible for the improper use of the 
sink.  The users should observe the terms for 
maintenance and use to extend the lifetime 
of the product and to maintain its first day 
appearance. Kitchen sinks may be damaged 
in case of strong applications. It should be 
avoided to drop any object on the sink. When 
using such objects, any material decreasing 
the impact should be located on the waste set 
or into the bowl.  Attention should be paid to 
prevent abrasion (scratch, breaking of particles, 
etc.) effect to be caused by the objects on 
the bottom of bowl or outer edge of the sink. 
Its contact with materials such as strong 
chemicals, metal cleaners, brush cleaners and 
paint removers should be avoided as they will 
affect the surface quality. Its contact with very 
hot utensils should be avoided (use suitable 
hot pad).

MINERALCAST
• All standard cleaning materials can be used 
with the products. Abrasive cleaning materials 
should not be used.
• To wipe the Mineralcast surfaces, soft, 
cottontextured clothes are recommended for 
use.
• Attention should be paid to assure that the 
water temperature never exceeds 65 degrees 
during use.

SHOWERING AREAS
• The cleaning of bathtubs and shower trays 
should be done using a liquid bathroom 
cleaner or lime remover and a soft cloth and 
warm water after every use. Otherwise, the 
soap products, dirt and limewater that did not 
melt form a thin layer on the acrylic.
• To clean the products, muriatic acid, abrasive 
detergent, soft soap and harsh/ scratching 
cleaning sponge should absolutely be avoided.
• For the shower trays, the flush cover should
be opened to remove the dirt deposited in
the bowl. If the clog cannot be removed after
using a drain opener, the VitrA Authorized
Service should be contacted.
• For the wall-to-wall battery installations used 
in bathtubs, the output end of the battery 

should be minimum 15 cm long. The side 
surface inclination of a bathtub due to its side 
thickness and model should be taken into 
account. Using a battery with a short output 
end results in water splash and it prevents 
using a bucket for filling it with water.

FAUCETS
• The products operate at a city water pressure 
that is between 0.5-5 bars.
• It is recommended that a filter be used at the 
inlet of plumbs to prevent debris and foreign 
materials in the water installation. The filters 
of angle valves should be cleaned periodically 
(monthly).
• The aerators of fittings should be cleaned 
periodically (monthly).
• The recommended temperature for use as per 
standards is 65 °C. It is not recommended to 
use water above this temperature.
• In case of a danger of frost that may emerge 
if the ambient temperature of products 
falls below +5 °C, the water inflow should 
be stopped at the main inlet, the water 
in the plumbing should be completely 
drained, aerators removed and faucets left in 
openposition.
• The air trapped in the pipes may be 
compressed and go above the standard 
plumbing pressure as the water is supplied 
again to the system following water cuts. To 
protect the products against this impact, a 
pressure-reducing valve should be placed on 
the main inlet.
• Acid-containing, lime-removing liquids, 
muriatic acid and dust removers, bleach, 
detergents containing sulfuric acid, nitric 
acid, hydrochloric acid and others or lime 
remover/decalcifier, chlorine-based bleaching 
agents, vinegar and vinegar acid should not 
be used since they harm the coating of the 
product. If such chemical materials are used 
for general cleaning in the place of your faucet, 
the area should be aired well and the faucets 
should not be subjected to the vapor of these 
chemicals. While cleaning the faucet, materials 
with abrasive/ scratching effects such as wire 
wools and hard cleaning sponges should 
not be used. The faucet surfaces should be 
cleaned with a soft cloth and soapy water and 
they should then be dried. To remove lime, 
persistent dirt residues that will occur on your 
faucet in the long term, you are recommended 
to use the cleaning product Maratem 209.
• If there is need for a part replacement due to 
failures outside the scope of warranty, original 
VitrA spare parts should be used for product 
performance purposes.
• Since the faucets with even surfaces would 
have more water remaining on their surfaces 
as compared to inclined faucets, they should 
be cleaned and dried more often.
• The products should not be subjected to 
ultraviolet and sun lights for a long time as it 
may cause yellowing/discoloration problems 
in polished products.
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MOBİLYALAR
• Banyo mobilyalarında kullanılan doğal 
malzemeler arasında renk tonu, desen yapısı gibi 
farklılıklar, çizgi, parlama, süreksizlik gibi doğal 
özellikler olabilir. Malzemenin doğal görüntüsünü 
zenginleştiren bu özellikler size ahenkli, natürel bir 
görünüm sağlamak için standartlarla belirlenmiştir.
• Banyo mobilyalarının ahşap yapısı nedeniyle 
su ile uzun süreli temas halinde kalması 
deformasyona yol açabilir. Bu nedenle su 
sıçramalarında ilgili alanı hemen kuru ve yumuşak 
bir bezle siliniz. Banyo mobilyalarının temizliğinde 
aşındırıcı temizlik maddelerini kullanmayınız.
• Mobilyanın küvet ya da duş teknesinin yanına 
konulacak olması halinde duş kabini mutlaka 
gereklidir.
• Yeterli derecede havalandırma yapılmasına dikkat 
edilmelidir. (Pencere, havalandırma deliği...)
• Su sıçramamasına dikkat edilmeli veya sıçraması 
halinde hemen temizlenmelidir.
• Banyo mobilyalarımızın temizliğinde sadece 
pamuk esaslı nemli bir bez kullanmanızı tavsiye 
ederiz. Nemli bez yukarı aşağı hareketlerle yüzey 
üzerine bastırılmadan uygulanmalıdır. Baskılı 
şekilde ovalama yapılmamalıdır. İnatçı lekeler 
hassas bir temizlik maddesi (seyreltilmiş alkol) ile 
çıkarılabilir. (Lütfen aşındırıcı temizlik malzemeleri 
kullanmayınız!) Ardından nemli bir bezle siliniz ve 
kurulayınız.
• Sıçrayan lekelerde, damlaların temizlenmesinde 
ayna ve camlar sadece
yumuşak, kuru biz bezle silinmelidir.
İnatçı lekeler, örneğin yağ lekeleri, kozmetik 
malzemelerin bıraktığı lekeler sabunlu suyla ve 
deri cam beziyle silinmelidir. Kesinlikle kimyasal 
maddeler, cam temizleyici veya sert
temizlik malzemeleri kullanılmamalıdır! Aynanın 
nemli bezle silinmesi halinde, kenarlarda damla 
kalmamasına dikkat edilmelidir. Bu alanların da 
kurulanması gereklidir.
• Metal malzemeler pamuk esaslı nemli bir bez 
kullanarak duru veya sabunlu su ile temizlenmeli 
ve kuru bez ile kurulanmalıdır. Kesinlikle çizici ve 
aşındırıcı kimyasal maddeler kullanılmamalıdır.

SSG

• Ürünler, taşıma ve depolama sırasında yeterli 
koruma altına alınmalı ve darbelerden korunmalıdır. 
• Ürünler içine su dolarak don etkisiyle 
çatlamaması için kapalı alanda muhafaza 
edilmelidir.
• Klozet, helataşı ve pisuvarların hazne içerisine 
sifonlarını tıkayacak yabancı maddeler (harç, 
kireç, bez havlu, kağıt havlu, sigara izmariti, vb) 
atılmamalıdır.
• Bina içi tesisat, su deposu ve şebekesuyundan 
gelen tortu ve yabancı maddelerin seramik 
yüzey üzerinde leke bırakmaması için düzenli 
olarak asitli ve aşındırıcı malzeme içermeyen sıvı 
temizlik maddeleri ile temizlenmelidir. Uzun süre 

temizlenmeyen seramik yüzeylerde kalıcı izler 
oluşabilir.
• Asitli ve aşındırıcı toz içeren temizleyiciler veya 
sert temizlik araçları (tel, sünger, vb.) ile seramik 
ürünler temizlenmemelidir.
• Seramik ürünlerin termal şoklara (çok aşırı sıcak 
su dökülmesi) maruz kalmamaları sağlanmalıdır.
• Rezervuar içerisindeki su ile ortam sıcaklığı 
arasındaki farklılık nedeniyle rezervuarın dış 
yüzeyinde terleme oluşabilir. Düzenli olarak su 
damlacıklarının kurulanması tavsiye edilmektedir.
• Eviyeler için: Mutfak eviyeleri dayanıklı olacak 
şekilde ve kullanım amaçlarına uygun bir 
şekilde tasarlanır. Bu nedenle kullanıcı eviyenin 
amacının dışında yanlış kullanılması durumunda 
sorumluluk taşır. Kullanım ömrünün uzatılması 
ve yeni görünümün devamının sağlanması için, 
kullanıcılar bakım ve kullanım şartlarına uymalıdır. 
Sert bir işlem uygulandığında, mutfak eviyeleri 
zarar görebilir.Eviyenin üstüne herhangi bir cisim 
düşürülmesinden kaçınılmalıdır. Bu tip cisimler 
kullanılırken, süzgeç üzerine veya hazne içine 
darbeyi azaltıcı bir malzeme yerleştirilmesi 
önerilir. Cisimlerin eviyenin hazne tabanında 
veya dış kenarında yaratacağı aşındırma (çizik, 
parça kopması, vb.) etkisini önlemek için özen 
gösterilmelidir. Yüzey kalitesini etkileyeceğinden 
dolayı kuvvetli kimyasallar, metal temizleyiciler, 
fırça temizleyiciler ve boya sökücü gibi 
malzemelerle temasından kaçının. Çok sıcak kaplar 
ile temasından kaçının (uygun altlık kullanın).

INFINIT

• Standart tüm temizlik malzemeleri ürünlerle 
beraber kullanılabilir. Aşındırıcı temizlik malzemeleri 
kullanılmamalıdır.
• Mineraldöküm yüzey silinirken yumuşak, pamuk 
dokulu bezlerin kullanılması önerilir.
• Kullanım sırasında su sıcaklığının 65 dereceyi 
geçmemesine özen gösterilmelidir.

YIKANMA ALANLARI

• Küvet ve duş teknelerinin temizliği
her kullanımdan sonra sıvı bir banyo temizleyicisi 
veya kireç çözücü ve yumuşak bir bez ve ılık su ile 
yapılmalıdır. Aksi halde erimeyen sabun ürünleri, 
kirler ve kireçli su akrilik üzerinde ince bir tabaka 
oluşturur.
• Ürünlerin temizliğinde tuz ruhu, aşındırıcı
deterjan, arap sabunu ve sert/çizici temizlik
süngeri kullanılmamalıdır.
• Duş teknelerinde sifon kapağı açılarak tas 
içinde biriken kirler temizlenmelidir. Lavabo aç 
kullandıktan sonra tıkanıklık çözülmüyorsa  
VitrA-Artema Yetkili Servisi aranmalıdır. 
• Küvetlerle kullanılan duvardan batarya
uygulamalarında bataryanın çıkış ucu
minimum 15 cm uzunluğunda olmalıdır. 
Küvetin kenar kalınlığı ve model itibariyle 

göstereceği yan yüzey eğimi dikkate alınmalıdır. 
Kısa çıkış ucu olan batarya kullanımı su 
sıçramasına neden olur ve su doldurmak amacı ile 
kova kullanımına engeldir. 

ARMATÜRLER

• Ürünler 0,5-5 bar arasındaki şebeke suyu
basıncında çalışmalıdır.
• Su tesisatından gelebilecek tortu ve
yabancı maddelerin önlenmesi için tesisat
girişlerinde filtre kullanılması tavsiye edilir.
Ara muslukların filtreleri belirli aralıklarla
(aylık) temizlenmelidir.
• Armatürlerin perlatörleri belirli aralıklarla
(aylık) temizlenmelidir.
• Standartlara göre tavsiye edilen kullanım sıcaklığı 
maksimum 65°C’dir. Bu sıcaklığın üzerinde su 
kullanımı tavsiye edilmemektedir.
• Ürünlerin kullanıldığı ortam ısısının
+5°C’nin altına düşmesiyle ortaya çıkabilecek 
donma tehlikesi halinde; ana
girişten su kesilmeli, tesisattaki su tamamen 
boşaltılmalı, perlatörler sökülmeli ve armatür açık 
konumda bırakılmalıdır.
• Su kesintileri sonrası, suyun tekrar sisteme 
verilmesi sırasında borularda kalan hava sıkışarak 
standart tesisat basıncının üzerine çıkabilir. 
Ürünleri bu darbeden korumak için ana giriş 
üzerine basınç düşürücü valf konulmalıdır.
• Ürünün kaplamasına zarar verdiği için temizlik 
amaçlı asit içerikli, kireç sökücülü sıvılar, 
tuz ruhu ve toz temizleyiciler, çamaşır suyu, 
içeriğinde sülfürük asit, nitrik asit, hidroklorik 
asit ve diğer asitler ile kireç sökücü/çözücü, 
klor bazlı ağartıcı içeren deterjanlar, sirke ve 
sirke asidi gibi malzemeler kullanılmamalıdır. 
Armatür ve aksesuarlarınızın bulunduğu 
mekanda genel temizlik amacıyla bu tip kimyasal 
malzemelerin kullanılması durumunda ortam çok 
iyi havalandırılmalı, armatürler bu kimyasalların 
buharına maruz bırakılmamalıdır. Armatür ve 
aksesuarlarınızı temizlerken bulaşık teli, sert 
temizlik süngeri gibi aşındırıcı/çizici etkisi olan 
malzemeler kullanılmamalıdır. Armatür ve 
aksesuar yüzeyleri yumuşak bir bez ve sabunlu 
su kullanılarak temizlenip kurulanmalıdır. Uzun 
dönemde armatürünüzün üzerinde oluşacak kireç, 
kalıcı kir kalıntılarının giderilmesi için Maratem 209 
temizlik ürününü kullanabilirsiniz. 
• Garanti kapsamı dışında kalan arızalarda parça 
değişimi gerekiyor ise ürün performansı açısından 
orijinal Artema yedek parça kullanılmalıdır.
• Düz yüzeylere sahip armatürlerin üzerinde 
eğimli armatürlere göre daha fazla su birikintisi 
kalacağı için daha sık temizlenmesi ve kurulanması 
gerekmektedir.
• Boyalı ürünlerde sararma/solma problemine yol 
açabileceğinden ürünlerin uzun süre ultraviyole 
ve güneş ışınlarına maruz bırakılmaması 
gerekmektedir.
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TILES
• Ceramic tiles offering aesthetics and hygiene 
in a combination maintain their functions 
for long years thanks to their durability. Not 
all the ceramic tiles have the same technical 
properties. Therefore, competent persons must 
be consulted for the selection of the tiles that 
will be suitable for the characteristics of the 
surface of application; otherwise unaware 
selections may cause troubles. 
• Floor tiles are resistant to frost. They can be 
used on the floor and wall, indoor and outdoor. 
Usage areas of the glazed tiles vary according 
to their wear rating (PEI).
• Porcelain tiles have high levels of frost 
resistance, breaking and bending strength.  
They are suitable for use on the floor, wall, 
outdoor and indoor and can easily be used 
on intense traffic floors. They are available in 
various types as glazed and unglazed.
• Wall tiles should only be used on the walls 
and indoor spaces.
• An important point to be considered for all 
tiles is the caliber and color code numbers 
of the tiles. By its very nature, size of the 
ceramic changes after being fired in the kiln.  
It may have a tolerance of +0.6% according 
to the standards.  Therefore, tiles are packed 
according to their sizes and their caliber 
numbers are written on the packages. Tiles 
with the same caliber number should be laid in 
the same place, so size differences will not be 
encountered.  Again by the nature of the glaze 
used on the tile, different color shades may 
appear during firing. As the caliber number, 
the color shade numbers are also written on 
the package and it is recommended to lay tiles 
in the same color shades in the same place in 
order to prevent differences in color shades.

CLEANING OF VITRA PROTECT MATERIAL

Polished porcelain tiles are coated with VitrA 
Protect technology as a protection against 
contamination, the opaqueness on the surface 
is caused by the protective material applied 
and the glossy appearance of the tiles will be 
restored by cleaning the surface after flooring 
and joint compound application. Glossy 
surfaces are obtained again by cleaning the 
surface after joint compound application.

CLEANING AFTER FLOORING
• The workman laying the tiles must, after 
applying the joint compound, wipe the joint 
compound layer on the tile surface with a 
damp-dry sponge when it starts to get dry, 
without letting it to become rigid on the 
surface. Detailed cleaning should be carried 
out when the joint compound is fully set (24 
hours). During this process, cleaning water 
should be changed per 2 m2, for mosaic type 
smaller size tiles per 1 m2.  At the end of 
the cleaning the purpose is to allow the tile 
surface to reflect the surface cleanliness that 
the tile has when first taken from the box, 
and the joint compound to reflect the exact 
color chosen for the joint compound. This 
requirement is not applicable for the products 
undergone Protect application. 
• In case the residues of the joint compound 
become rigid on the tile surface, the dirt that 
will settle on such areas will make cleaning 
of the surface harder. The surfaces in such 
situation can be cleaned only with special 
chemicals (VitrA Fix Net or VitrA Fix P11). Such 
special cleaners must be definitely used as 
specified by VitrA Fix Building Chemicals in 
the product labels and technical documents.  
During the cleaning process after flooring, tile 
surfaces should be rinsed with a sufficient 
amount of water.
• Tiles with a sensitive surface (metallic 
surfaces, etc.) are not resistant against acidic 
cleansers (bleacher, hydrochloric acid).  They 
should be cleaned only with water and neutral 
cleansers (such as dishwashing liquids). 
• If installation and construction is carried on in 
the same place after the flooring and cleaning 
of tiles, tile surfaces should be protected (by 
covering with plastic film, cardboard/carton). 

PERIODIC CLEANING
• The frequency of the cleaning to be carried 
out regularly may vary as weekly, daily or a few 
times a day depending on the contamination 
potential on the area of flooring and the 
surface characteristics of the tile. 
• The tiles should be cleaned regularly through 
vacuuming (vacuum cleaner) and washing with 
water.
Also, cleansers may be used depending on 
the contamination load and surface. The 

contaminated water remaining on the surface 
after cleaning with water should be removed 
by washing with clean water.  Such rinsing 
process will prevent dirt remaining on the 
surface after drying of the tiles. Tile surfaces 
may also be cleaned by using a clean dry cloth.
• Large-scale areas may be cleaned by using 
machines with rotating, cylindrical brushes.  
When using such machines, appropriate speed 
should be set and the water-detergent mixture 
should be allowed to function on the surface. 
Then, rinsing process should be completed by 
using clean water. The place should not be put 
into use before the floor gets dry. 
• Foreign matters may sometimes cause spots 
on the tile surface. In such situations, cleaning 
should be carried out by using a cleanser 
suitable for the characteristics of the spots.
• When cleaning tiles with a sensitive surface 
(such as metallic surface, only water and 
neutral detergents (dishwashing liquids) 
should be used and the effect of the chemical 
should be tested on a small area before 
cleaning.
• Cleansers containing hydrofluoric acid should 
never be used due to the risk of decomposition 
of the ceramic surface. Please check the 
content of the material you use for cleaning.
• Cleaning processes to be carried out with 
abrasive equipment should be avoided as they 
will negatively affect the anti-slip properties of 
the tile.
• Some cleansers may cause a film layer on 
the tile surface. Since such layer will cause 
contamination of the tile and make the surface 
slippery, such type of cleansers (such as 
general floor cleansers providing extra shine) 
should not be used.

Tips - Tiles
Püf Noktaları - Karolar
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KAROLAR

• Estetik ve hijyeni bir arada sunan karo 
seramikler dayanıklılıkları sayesinde uzun yıllar 
boyunca fonksiyonlarını korurlar. Teknik özellikleri 
bakımından tüm karo seramikler aynı değildir. Bu 
nedenle uygulama yapılacak yüzeyin şartlarına 
uygun olacak karonun seçimi için mutlaka yetkili 
kişilere danışılmalıdır, aksi takdirde bilinçsizce 
yapılan tercihler büyük problemlere yol açabilir.
• Yer karoları dona karşı dayanıklıdır. Yer ve duvarda, 
iç ve dış mekanlarda kullanılabilirler. Sırlı yer 
karoların aşınma değerlerine (PEI) göre kullanım 
alanları da farklılık gösterir.
• Porselen karoların dona dayanıklık seviyeleri, 
kırılma ve eğilme mukavemetleri çok yüksektir. 
Yer, duvar, iç ve dış mekan kullanımına uygun 
olup yüksek trafikli zeminlerde de rahatlıkla 
kullanılabilirler. Sırlı ve sırsız olarak farklı çeşitleri 
mevcuttur.
• Duvar karoları sadece iç mekanlarda ve 
duvarlarda kullanılmalıdır.
• Tüm karolarda dikkat edilmesi gereken önemli bir 
husus karoların kalibre ve renk tonu numaralarıdır. 
Seramik doğası gereği pişme süreci sırasında 
fırından aynı ölçülerde çıkmaz.
Standartlara göre +%0,6’lık bir toleransa sahip 
olabilir. Bu sebeple ölçülerine göre karolar farklı 
paketlenir ve kalibre numaraları paketin üzerine 
yazılır. Aynı mekan içinde aynı kalibre numarasına 
sahip olan karolar döşenmelidir ki ebat farklılıkları 
yaşanmasın. Yine seramik üzerinde kullanılan 
sırın doğası gereği pişme sırasında farklı renk 
tonları oluşabilir. Aynı kalibre numarasında olduğu 
gibi renk tonu numaraları da paket üzerinde 
belirtilir ve aynı mekan içinde renk tonu farklılıkları 
yaşanmaması amacıyla aynı renk tonuna sahip 
karoların döşenmesi tavsiye edilir.

VİTRA PROTECT MALZEME TEMİZLİĞİ

Parlatılmış porselen karolar kirlenmeye karşı 
önlem olarak VitrA Protect teknolojisi ile kaplanmış 
olup, yüzeyde görülen matlık uygulanan koruyucu 
malzeme sebebiyledir ve karoların döşeme ve derz 
uygulama sonrası yüzey temizliğinin yapılmasıyla 
parlak görüntüsüne kavuşacaktır. Döşeme sonrası 
karo yüzeyleri derz sonrası temizlik sırasında 
parlaklığına kavuşur.

DÖŞEME SONRASI TEMİZLİK

• Karoları döşeyen usta, derz dolgusunu verdikten 
sonra karo yüzeyinde oluşan derz film tabakasını, 
kurumaya başladığı anda, mutlaka hafif nemli bir 
sünger ile temizlemeli, yüzeyde sertleşmesine 
izin vermemelidir. Detaylı temizlik, derz dolgu 
malzemesi tam prizini aldıktan sonra (24 saat) 
yapılmalıdır. Bu işlem sırasında en az her 2 m2’de, 
mozaik tipi daha küçük ebatlı karolar için ise her 
1 m2’de temizlik suyu değiştirilmelidir. Temizlik 
sonunda amaç; karo yüzeyinin, kutudan çıktığı 
anda sahip olduğu yüzey temizliğine ve derz 
dolgunun seçilen rengi tam olarak yansıtmasını 
sağlamaktır. Bu koşul, Protect uygulaması yapılan 
ürünler için geçerli değildir.
• Karo yüzeyinde derz dolgu kalıntılarının 
sertleşmesi durumunda, bu bölgelere tutunacak 
kirler, karo yüzeylerinin temizlenmesini 
zorlaştıracaktır. Bu durumdaki yüzeyler ancak 
özel kimyasallarla (VitrA Fix Net veya VitrA Fix 
P11 gibi) temizlenebilir. Bu tip özel temizleyiciler, 
mutlaka VitrA Fix Yapı Kimyasalları tarafından ürün 
etiketlerinde ve teknik föylerde belirtilen şekilde 
kullanılmalıdır. Döşeme sonrası temizliklerde, karo 
yüzeyleri yeterli miktardaki suyla durulanmalıdır.
• Yüzeyi hassas karolar (metalik yüzeyliler vb.), 
asidik temizlik maddelerine (çamaşır suyu,
tuz ruhu) karşı dayanıklı değildir. Yalnızca su ve nötr 
temizlik malzemeleri ile (sıvı bulaşık
deterjanları gibi) temizlenmelidir.
• Karolar döşendikten ve temizlendikten sonra 
mekanda montaj ve inşaat devam ediyorsa,
karo yüzeylerinin korunmaları (plastik örtü, karton/
mukavva serilmesi) gerekir.

PERİYODİK TEMİZLİK

• Düzenli olarak yapılacak temizliğin sıklığı, 
karonun döşendiği yerdeki kirlenme potansiyeline 
ve karonun yüzey özelliğine bağlı olarak haftalık, 
günlük veya günde birkaç kez olacak şekilde 
değişebilir.
• Karolar düzenli olarak, vakumlama yöntemiyle 
(elektrik süpürgesi) ve suyla yıkanarak 
temizlenmelidir.
Ayrıca, kirlenme yüküne ve yüzeyine bağlı olarak 
temizlik malzemeleri de kullanılabilir. Suyla temizlik 
yapıldığında, yüzeyde kalan 

kirli su, yeterli miktarda temiz su kullanılarak 
giderilmelidir. Bu durulama, karolar kuruduğunda 
yüzeyde kalabilecek kirliliği önle yecektir. Ayrıca, 
karo yüzeyleri temiz bir kur u bez kullanılarak da 
silinebilir.
• Büyük ölçekli alanlar döner, silindirik fırçalı 
makinelerle temizlenebilir. Bu tip makinelerde 
uygun hız ayarı yapılarak, su-deterjan karışımının 
yüzeye işlemesi sağlanmalıdır. Daha sonra 
temiz su kullanarak durulama tamamlanmalıdır. 
Zemin kurumadan kullanıma açılmasına izin 
verilmemelidir.
• Zaman zaman yabancı maddeler karo yüzeyinde 
leke bırakabilir. Böyle durumlarda lekenin 
özelliğine uygun bir temizleyici kullanılarak temizlik 
yapılmalıdır.
• Hassas yüzeyli karolar (metalik yüzey gibi) 
temizlenirken, yalnızca su ve nötr deterjanlar 
(sıvı bulaşık deterjanı) kullanılmalı ve temizlik 
öncesi kimyasalın yüzeye etkisi küçük bir alanda 
denenmelidir.
• Hidroflorik asit içeren temizleyiciler, seramik 
yüzeyi parçalama riskinden dolayı kesinlikle 
kullanılmamalıdır. Temizlik için kullandığınız 
malzemenin içeriğini kontrol ediniz.
• Aşındırıcı ekipmanlarla yapılacak temizlik 
işlemlerinden, karonun kaymazlık özelliklerini 
olumsuz yönde etkileyeceği için kaçınılmalıdır.
• Bazı temizlik malzemeleri, karo yüzeyinde film 
tabakası bırakabilmektedir. Bu tabaka, karonun 
kirlenmesine ve yüzeyin kayganlaşmasına neden 
olacağından dolayı, bu tip temizleyiciler (ilave 
parlaklık veren genel zemin temizleyicileri gibi) 
kullanılmamalıdır.
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