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DOĞANIN EŞSİZ GÜZELLİKLERİNİ BANYONUZA 

YANSITAN FARKLI BİR ANLAYIŞ... HAYALLERİN 

GERÇEĞE DÖNÜŞÜMÜ... 

ESTETİĞİN YENİ HALİ...

BANYO KEYFİNİZİ BÜTÜNSEL BİR YAKLAŞIMLA 

ELE ALAN VİTRA-ARTEMA, TÜM DETAYLARIYLA 

DÜŞÜNÜLMÜŞ ÜRÜNLERİ İLE BANYO KÜLTÜRÜNE 

FARKLI BİR ANLAYIŞ GETİRİYOR. YENİ FORMLAR, 

YENİ RENKLER VE SİHİRLİ DOKUNUŞLAR İLE BANYO 

ALGISINA YENİ BİR BOYUT KAZANDIRIYOR.

GELECEĞİN ÇİZGİLERİNİ GÜNÜMÜZE TAŞIYAN  

VİTRA-ARTEMA 2012 YENİLİKLERİ, DOĞADAN 

İLHAM ALAN  TASARIM ANLAYIŞINI BANYONUZDA 

SERGİLEYECEK.

BANYONUZDA YENİ BİR DENEYİME YER AÇIN...
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OPTIONS LUX BANYO MOBİLYASI

İSTANBUL LAVABO - KLOZET

İSTANBUL ARMATÜR

DOĞADAN BANYONUZA EŞSİZ BİR DOKUNUŞ. 

VİTRA-ARTEMA’NIN DOĞADAN İLHAM 

ALARAK YARATTIĞI, ZAMANA MEYDAN 

OKUYAN TASARIMLARIYLA BANYOLARIN 

RUHU DEĞİŞİYOR. 
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Bir banyo hayal edin. Doğal ve estetik 
çizgisiyle tasarıma farklı bir boyut kazandıran 
bir banyo... 

Doğal ahşap kaplamadan oluşan Options Lux 
serisi, ilham veren tasarım anlayışıyla eşsiz 
bir banyo keyfi sunuyor. Banyonuzun küçük 
ya da büyük olması hiç önemli değil! Geniş 
ürün yelpazesi ve eşsiz renk seçeneklerine 
sahip Options Lux, her banyoda harikalar 
yaratıyor. Büyüleyici hayaller için en uygun 
atmosferi size sunuyor.

OPTIONS LUX

¬ Options Lux Banyo Mobilyası
¬ İstanbul Oval Çanak Lavabo 

¬ İstanbul Beyaz Armatür ve Aksesuvarlar
¬ Neo Quarzite Yer ve Duvar Karosu
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Doğallık ve işlevsellik bir arada...
Dolaplı aynaların içinde yer alan kısa ve uzun raflar 
tüm malzemelerinizi saklayabilme imkanı yaratıyor. 
Aydınlatma özelliği de olan dolaplı ayna ile hem şık 
bir görüntü hem pratik kullanım mümkün.



Her şey yerli yerinde…
Dolap içi seperatör sistemiyle 
içini istediğiniz şekilde düzenleme 
imkanı sunan Option Lux lavabo 
dolabı, hem çok kullanışlı hem de 
çok şık.

İstanbul beyazlara 
büründü...
Doğadan ilham alan İstanbul 
armatür yeni beyaz rengi ile 
banyonuzda yerini alıyor.

Doğallık tüm boyutlarıyla 
banyonuzda...
İstanbul lavabolar yeni boyutları 
ve formları ile her banyoya 
uyumlu hale geldi.
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Dar banyolara doğal şıklık ve 
yeni renkler...
Water Jewels, yeni boyutları, şık  
ve doğal tasarımı ile her banyo 
mekanını farklılaştırıyor. 

Platin, bakır ve altın renklerin yanı 
sıra içi renkli, desenli ve sedefli 
çeşitleri ile modern çift renkli 
seçenekleri koleksiyonu eşsiz bir 
çekiciliğe kavuşturuyor.

¬ Juno Krom Lavabo Bataryası
¬ Düz Karo, Parlak Beyaz



Lavabonun rengi kendini 
göstersin diyenlere...
Water Jewels’ın yeni renklerinden 
siyah-beyaz lavabo ile dar alanlarda 
modern bir banyo yaratıyor.

¬ Water Jewels Kare Lavabo, siyah-beyaz
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GALA CLASSIC BANYO MOBİLYASI

WATER JEWELS LAVABO

JUNO ARMATÜR

ÜZERİNDEN NE KADAR ZAMAN GEÇERSE 

GEÇSİN BAZI ÇİZGİLER ESTETİK DEĞERİNİ 

ASLA KAYBETMEZ.  HER ZAMAN AYNI BÜYÜYE 

SAHİPTİR. HEP İLHAM VERİR KLASİK... 

DEĞİŞİME MEYDAN OKUR.

GALA CLASSIC SERİSİ KLASİKTEN 

VAZGEÇEMEYENLER İÇİN GİZEMLİ BİR BANYO 

DÜNYASI SUNUYOR. KLASİKTEN ÖDÜN 

VERMEDEN GÜNÜMÜZ TASARIM ANLAYIŞIYLA 

SİHİRLİ DOKUNUŞLARDA BULUNUYOR.
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GALA CLASSIC
VitrA Gala Classic şık ve bakımlı banyolar için tüm 
ayrıntıları ve kıvrımları zarafete dönüştüren ayrıcalıklı 
tasarımlarıyla geçmişi gelecekle buluşturuyor.

Banyolara ihtişam getiren Water Jewels altın ayaklı 
tezgah ile gözleri kamaştırıyor. 

¬ Water Jewels Tezgah ve Lavabo
¬ Gala Classic Boy Dolabı

¬ Juno Altın Lavabo Bataryası
¬ Vogue Dekor 1 Duvar Karosu
¬ Düz, Beyaz Parlak Yer Karosu 



Klasikten vazgeçmeyen, altının ışıltısıyla 
arınmak isteyenler için..

Altın ayakları ile banyonuza klasiğin zarafetini katan 
Water Jewels tezgah ve altın rengi lavabo Gala 
Classic boy dolabı ile mükemmel bir uyum sağlıyor.

İhtişam ve fonksiyon biraraya geliyor. 
Geniş Gala Classic boy dolabı 
banyonuzdaki güzelliklere yer açıyor.

Bella asma klozet yumuşak 
formuyla banyonuzun şıklığını 
tamamlıyor.

Banyonuzdaki detaylarla 
uyumlu mobilya ayakları 
ayrıntıların gücünü ortaya 
koyuyor.
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Gösterişli tasarımları tercih eden ve ayrıntılara önem verenler için 
kaplamaların ve parlak renklerin süslediği bir banyo anlayışı. Banyolara yeni bir 
anlam katan yumuşak ve yuvarlak formlar, altın ışıltısıyla...

Dayanıklı lake şimdi klasik formuyla...

¬ Gala Classic Banyo Mobilyası
¬ Water Jewels Kare Çanak Lavabo 

¬ Juno Altın Lavabo Bataryası
¬ Vogue Dekor 1 Duvar Karosu



Yeni renk seçenekleriyle Water Jewels 
lavabolardan banyonuza estetik bir 
dokunuş. 

Klasik ve gösterişli duruşuyla Juno’nun 
tasarımı bütünleyen çizgisi banyonuzda. 
Swarovski’nin ışıltılı dünyasını banyonuza 
taşıyın.

Gala Classic’in tasarıma hareket katan 
desenli aynaları; banyosunda kendini 
şımartmak isteyenler için geniş saklama 
alanları ve ambiyansı daha da görkemli kılan 
LED aydınlatmasıyla size pırıltılı bir banyo 
keyfi sunuyor.  



18 ¬ YENİLİKLER 2012

Klasik ve ihtişamlı tasarımının 
yanı sıra geniş saklama alanıyla 
işlevselliği de banyonuzla 
tanıştıracak bir lavabo dolabı.

Klasik,                                                  ile buluştu...

Yalın ve bir o kadar da modern 
çizgilere sahip farklı formlarda ve 
renklerdeki  Water Jewels lavabolar 
ile Gala Classic’i buluşturun. 

Juno ve Swarovski’nin eşsiz 
uyumundan doğan mücevher 
gibi bir armatür; Juno made 
with Swarovski elements. 
Klasik ve ihtişamlı duruşuyla 
tam banyonuza layık... 
Sadelik ve nostalji arayanlar 
için ise Juno serisinin porselen 
görünümlü kumanda kollarına 
sahip ürünleri de mevcut.



¬ Gala Classic banyo mobilyası 
¬ Water Jewels dikdörtgen çanak lavabo

¬ Juno krom lavabo bataryası
¬  Vogue Dekor 1 duvar karosu 
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GALA BANYO MOBİLYASI 

WATER JEWELS LAVABO

JUNO ARMATÜR

MİRA BANYO MOBİLYASI

MODERN ZAMANLARIN MODERN BANYOLARI 

VİTRA-ARTEMA İLE CANLANIYOR. HER ZEVKE 

VE BANYOYA ÖZEL  TASARIMLAR BÜYÜLEYİCİ 

AYRINTILARDA ŞEKİL BULUYOR. 

SADE VE GÖSTERİŞLİ... RAHAT VE ÇARPICI... 

SPOR VE ŞIK... 
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GALA

¬ Gala Banyo Mobilyası 
¬ Water Jewels Tezgah Üstü Lavabo

¬ Juno Armatür
¬ Notte Masajlı Duş Sistemi

¬ African Dots Dekor 1 Duvar Karosu
     ¬ African Dots Yer Karo
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Farklı renk, boyut ve formlarıyla Water Jewels lavabo 
serisi her banyoyu güzelleştirmekte kararlı...

Gala lavabo dolabı, modern ve enerjik 
tasarımıyla gözünüzü, konforlu kullanımıyla 
gönlünüzü fethedecek.   

Geleneksel çizgilerin dışında, yenilikçi ve 
sıradışı bir duş sistemi: Notte. Farklı boyutları 
ve akıllı tasarımıyla modern banyoların 
ayrılmaz bir parçası...



Gala ile misafirlerinize 
modern bir hoş geldin...
Kalite ve güzellik herkesin hakkı! 
Gala serisi, misafir banyoları için 
de modern çözümler sunuyor. En 
dar alanlarda bile fark yaratıyor.

İhtiyacınız olan, ufak alanlarda bile 
mucizeler yaratacak kullanışlı ve 
modern bir dolapsa, Gala banyo 
mobilyaları ve onlarla harika uyum 
içindeki Water Jewels çanak 
lavabolar sizin için biçilmiş kaftan.
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Ayaklı veya asma formları, farklı renk ve kulp 
seçenekleriyle her banyo için eşsiz tasarımlar sunan 
zarif etajerli Mira lavabolar, içten aydınlatmalı şık 
aynalarla tamamlanıyor. 

Mira lavaboları benzersiz kılan özelliklerin başında taklit 
edilmesi imkansız renk seçenekleri geliyor. Üstelik 
termoform kaplamasıyla sudan etkilenmiyor ve iç 
seperasyon sistemine sahip lavabo dolapları kullanışlı 
saklama alanı sunuyor.

MİRA
Farklı zevklere farklı çözümler sunan Mira 
serisiyle banyolara özgürlük geliyor. Farklı 
renk ve tasarım çeşitleriyle farklı karoları 
dilediğiniz gibi kombinleyerek yaratıcılığınızı 
sonuna kadar zorlayabilirsiniz. 



¬ Mira Banyo Mobilyası 
¬ Flo S Lavabo Batayası

¬ Matrix Klozet ve Akıllı Klozet Kapağı
¬ Marmo Savona Duvar ve Yer Karosu
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MİRA

¬ Mira Banyo Mobilyası
¬ Notte Kompakt Duş Ünitesi
¬ Voyage Duvar ve Yer Karosu
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Mira serisinin zengin renk ve kulp 
seçeneklerine sahip etajerli lavaboları, 
saklama alanı ve şık kaplamalarıyla zarafet 
ve fonksiyonelliği bir arada sunuyor. 

Farklılaşan, taklit edilemeyen renkleri ile 
banyonuz herkesinkinden ayrı olsun!



Özgün bir tasarım suyla kesişirse ortaya, 
banyonuzla mükemmel uyum içindeki 
akışkan formlu bu lavabo çıkar.  
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SYSTEM FIT BANYO MOBİLYASI

WATER JEWELS LAVABOLAR

YENİ RENKLİ ARMATÜRLER ( T4, Q LINE, İSTANBUL, STYLE X)

YENİ KUMANDA PANELLERİ

CUBIDO KOMPAKT DUŞ SİSTEMİ

NOTTE KOMPAKT DUŞ ÜNİTESİ

BÜYÜK YA DA KÜÇÜK HER BANYO 

HAK ETTİĞİ DEĞERİ VİTRA İLE BULUYOR. 

HEM YENİ BOYUTLARI 

HEM DE BİRBİRİNDEN EŞSİZ 

RENK SEÇENEKLERİYLE TÜM MEKANLARA 

GÜZELLİK KATMAK İÇİN TASARLANAN 

MOBİLYALAR, LAVABOLAR, ARMATÜRLER VE DUŞ 

KABİNLERİ BANYONUZLA BULUŞMAYI BEKLİYOR.
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Çeşit çeşit yenilik!

Eşi benzeri olmayan ahşap işçiliği, karolarla 
uyumlu renk seçenekleri ve VitrA kalitesiyle 
System Fit, banyonuz için en orijinal seçim.

SYSTEM FIT

¬ System Fit banyo mobilyası
¬ Notte Kompakt Duş Ünitesi

¬ Bella asma klozet
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Modern renkleri, geniş saklama alanları 
ve fonksiyonel kullanımıyla banyonuza 
renk gelsin.

Ahşap doku...



Gizli montajı sayesinde kolay temizlik 
imkanı sunan yeni Bella asma klozet 
banyonuzun gizli kahramanı!

Geniş boy dolapları, 
çekmece seçenekleri 
ile daha fonksiyonel.
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Su tasarrufu sağlayan Sento asma klozet 
ise, ergonomisi ve rahatlığı ile hem 
banyoları tamamlıyor, hem de yerden 
yüksekliği sayesinde kolay temizlik 
imkanı sağlıyor.

SYSTEM FIT

¬ System Fit Banyo Mobilyası
¬ Sento Asma Klozet 

¬ Sepia duvar ve yer karosu
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Yeni renkli kumanda panelleri
Sirius ve Loop

Yepyeni tasarımlar ve renk 
seçenekleri… Parmak izi bırakmayan 
mat krom renkli kaplamalar… 
Hijyenik kullanım ve kolay temizlik… 

Hepsi modern banyolar için 
tasarlanan VitrA kumanda 
panellerinde!  



STYLE X

İSTANBUL

T4

Q-LINE
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Klasik ve modern renkler...
Farklı renk, desen ve formlarıyla daha da zenginleşen Water Jewels serisiyle 
suyu akışına bırakın. Banyonuzda yalın ve bir o kadar da modern çizgilerin 
keyfini yaşayın. Farklı boyutlarıyla her banyoya kalite ve işlevsellik getirmek 
için tasarlanan Water Jewels lavabolarla her anın tadını çıkarın.  

WATER JEWELS 
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Her mekanda kendine yer edinir...
Yeni boyut seçenekleriyle* dar veya geniş her mekana entegre 
edilebilen Notte, konforu ve sıra dışı tasarımıyla da banyolardan tam 
not alıyor. Bluetooth ile müzik dinleyebilir, farklı ışıklandırması ile 
keyifli bir yıkanma alanı yaratabilirsiniz.

*120x90 cm, 90x90 cm



Dar alanda uzun duş keyfi!
Cubido serisi yeni 90x90 cm duş teknesi ve 
fonksiyonel sistemiyle dar alanlar için bile 
akılcı çözümler sunuyor; duş jetleri sayesinde 
konforlu duş keyfi sağlıyor. 
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CASA+ BANYO MOBİLYASI

S50 KOMPAKT BANYO MOBİLYASI

SONO BANYO MOBİLYASI

FLO S ARMATÜR

SESYOK KAPAK

MASAJLI DUŞ SİSTEMLERİ

Q-LINE AKSESUAR

VİTRA VE ARTEMA’NIN AKILCI ÇÖZÜMLER SUNAN 

FONKSİYONEL ÜRÜNLERİ HAYATINIZA KONFOR VE 

KOLAYLIK KATMAK İÇİN TASARLANDI…

DÜZENLİ ÇEKMECELER... GENİŞ SAKLAMA 

ALANLARI... YEPYENİ  FİKİRLER...
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Banyonuzun yeni yıldızı!
Casa+ serisiyle şıklık hiç bu kadar hesaplı ve 
cazip olmamıştı! Taklit edilmesi neredeyse 
imkansız tasarımıyla eşsiz, geniş saklama 
alanıyla çok kullanışlı, termoform kaplamasıyla 
suya dayanıklı, aydınlatmalı ayna seçeneğiyle 
çok modern…

CASA+
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Banyonuzda yer açın, Sono geliyor!
Geniş saklama alanı, çift renk tasarımı ile 
banyonuza konforlu şıklık getiriyor. Çamaşır 
makinesi dolabı sayesinde artık uyumlu bir 
banyo düzeni yakalamak mümkün.
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Yalın ve estetik tasarımı ile Sono 
banyonuzda keyfe alan açıyor.
Termoform kaplaması ile suya dayanıklı ürünleri banyonuza 
getiriyoruz. Geniş saklama alanlarıyla banyonuzda yer 
açan Sono, çamaşır makinesi ve deterjanlar için saklama 
ünitelerine de sahip. 

Spot aydınlatma ürünleriyle de tamamlayabileceğiniz Sono 
ürünleri banyonuza konfor katacak.



S50 COMPACT
Termoform kaplaması ile suya dayanıklı 
olan bu ürünler, dar lavabo dolabı 
seçeneğiyle küçük banyolara alan katıyor.
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FLO S 

Eviye, banyo, lavabo bataryaları
Flo S lavabo, banyo ve eviye bataryaları estetik ve 
işlevselliği bir araya getiriyor. 

Ürünlerinde kullanılan perlatör ve ısı debi ayarlı 
kartuş sayesinde su ve enerji tasarrufu sağlarken, 
özel tasarımı sayesinde, kolayca temizlenebiliyor.
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SESYOK KAPAK

• Sessiz ve yavaş

• Antibakteriyel

• Her klozete uyumlu

• Dayanıklı

Yukarıdaki ürün referans görsel olarak kullanılmıştır.



SESYOK Kapak
Artık klozet kapağı hiç açık kalmayacak! 
SESYOK Kapak, özel mekanizması 
sayesinde kendiliğinden yavaşça ve 
sessizce kapanır, çocuklar için güvenli 
bir alan oluşturur. 

Üstelik antibakteriyal olduğu için 
hijyenik, duroplast malzemeden 
üretildiği için dayanıklıdır. Farklı klozet 
modellerine uyumlu tasarlanmış olup 
montajı çok kolaydır. 
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Yeni Masajlı Duş Sistemleri
Yeni ve kullanışlı boyutuyla her mekana entegre edilebilen 
ve teknolojinin sunduğu konforu banyonuza getiren duş 
sistemleri ile duşta rahatlama ayrıcalığını yaşayın. 



Q-Line Aksesuar Serisi
Q-line armatür serisiyle uyumlu, şık ve estetik 
aksesuarlar ile banyonuzda bütünlüğü yakalayın. 
Dekorasyonunuzla banyonuzda fark yaratın.
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AKILLI KLOZET KAPAĞI

AQUASEE

T4 HYDROCLEAN

NOTTE IONFRESH

TEKNOLOJİ BANYONUZA KONFOR 

GETİRİYOR. YENİLİKLERİN ÖNCÜSÜ 

VİTRA-ARTEMA, TEKNOLOJİYİ ESTETİK 

İLE BULUŞTURUYOR.

TASARIM HARİKASI ÜRÜNLER VİTRA VE 

ARTEMA İLE BANYONUZA GELİYOR.
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Dünyanın en akıllı klozet kapağı...
VitrA’da her şey size ve banyonuza özel! Kişiye 
özel yıkama sağlayan akıllı klozet kapağı hem 
çok hijyenik hem de çok konforlu...

Kapak ısıtma
Konforlu bir tuvalet ortamı yaratan özellik, 
4 farklı kapak ısıtma seçeneği sunar.

Hareket ettirme
Yıkama esnasında ileri-geri hareket ederek daha 
geniş bir alan için hijyen sağlar.

Ayarlanabilir taharet borusu
Daha etkin bir yıkama için ileri geri konumu 
ayarlanabilen taharet borusu, her kullanımdan 
sonra kendi kendini otomatik olarak temizleme 
özelliğine sahiptir.

Ayarlanabilir su sıcaklığı
Yıkama su ısısını 4 farklı kademede ayarlayabilme 
özelliği, konforlu bir tuvalet ortamı sağlar.

Geniş yıkama
Genel tuvalet hijyenine yönelik su akışı sağlar. 
Suyun ısısı, miktarı ve çıkışı kullanıcıya göre 
ayarlanabilir. Özel su jeti sayesinde bayanlara özel 
hassas yıkama özelliği sunar.

Kurutma
Yıkama sonrası tuvalet temizliğini tamamlayan 
kurutma özelliği, farklı ısılara göre ayarlanabilir.

Koku giderme
Koku giderme fi ltresini çalıştırarak hijyenik bir ortam 
sağlar.
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Artema’dan yine bir yenilik! 
Türkiye’de yine bir ilk!
Banyonuzun tertemiz görüntüsüne Artema’dan yepyeni bir katkı. HydroClean 
teknolojisi sayesinde su armatür yüzeyinden kolayca akar, oluşabilecek su ve kireç 
lekesi zahmetsizce temizlenir, armatürün orijinal krom ışıltısı ilk günkü gibi korunuyor. 

Standart Kaplama

HydroClean teknolojisi kullanılmayan 
armatürlerde, su damlası yayılma 
eğilimi göstererek yüzeye tutunur, 
böylece ürün yüzeyinde su veya kireç 
lekesi meydana gelir.

HydroClean Kaplama

HydroClean teknolojisi sayesinde, su 
damlası yayılmak yerine küresel şekil 
alarak yüzeyden akma eğilimi gösterir. 
Bu sayede ürün üzerinde su veya 
kireç lekesi oluşumu azalır.



Banyonuz hem şık olsun, 
hem de bütçenizi korusun.
Artema’nın el değmeden çalışan yeni Aquasee teknolojisine 
sahip fotoselli armatürleri hijyenik kullanıma olanak sunarken; 
su tasarrufu sağlıyor. 
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Notte Ionfresh masajlı duş sistemi çok havalı!
Notte Ionfresh masajlı duş sistemi, teknolojisi sayesinde 
banyonuzun duş alanına büyüleyici bir hava katıyor. Havayı 
temizleyerek banyonuzdaki alerjenlerden ve bakterilerden 
arındırıp küf oluşumunu önlemeye yardımcı oluyor. Size 
sağlıklı bir yıkanma alanı yaratıyor.





Danışma Hattı:

0800 211 70 00  |  0532 755 75 00
vitra.com.tr  |  artema.com.tr
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