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TREND
REHBERİ

B İ R B İ R İ N İ TA M A M L AYA N
TRENDLER

Betondan yapılan objeler,
organik ve doğal elementler,
ahşap, bitkiler ve doğal
renklerle birleşiyor ve evin
her köşesini
ışık ve karakterle doldurarak
uyum ve denge yaratıyor.

2018 Yenilikleri
Mekânlar zıtlık
yaratan trendlerle
doluyor.
2018 yılı, geçtiğimiz yıl boyunca sıkça karşımıza çıkan iki trendin
birleşimine sahne oluyor: Doğal ve Endüstriyel tarzlardan söz
ediyoruz. Doğal şıklık, ilk bakışta göze çarpan ham malzemelerin
gösterişsiz güzelliği ile birleşerek, açık ve göz önüne serilen
mekanların geri dönüşüne şahit olmamızı sağlıyor.
Zıtlıkların görünür olduğu, eskitilmiş malzemelerden yapılmış
eşyalara minimalist, fütüristik ve hatta klasik denilecek objelerin
eşlik edebildiği çift karakterli mekanlar.
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Ahşap, demir ve bolca beton. Bu rehberde, zıt kökenli fakat
görünümleri ve uyandırdıkları his çok benzer olan iki trendi
keşfetmenize yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Bu iki trend zıt şekil,
renk ve hatta dokularla bir mekânı paylaşabilir ve zenginleştirebilir.

EVİMİZİ KENDİ ÖZLERİNİ
YANSITAN DOĞAL
MALZEMELERLE
DÖŞÜYORUZ

D O Ğ A L M A L Z E M E L E R Doğa her zaman baş roldedir.
Hem mekanları süsleyen ögelerin tasarımlarında hem de bizi
doğrudan kökenlerine götüren malzemelerinde.
Ç I P L A K B E T O N Yaygın düşüncenin aksine beton, donattığı
mekanlara sıcaklık ve kalite getirecektir. Beton kendine has
dekoratif özelliği sayesinde farklı tarzların organik biçimde bir
araya getirilmesi için çok iyi bir seçenektir.

YENİLER ︱TREND REHBERİ

N AT U R A L & U R B A N

Natural Trend
Evdeki
Doğallık
Her şeyin oldukça hızlı değiştiği,
durmadan hareket ettiği, teknolojiden
kopamadığımız, sürekli stres
yaşayarak zar zor nefes alabildiğimiz
bir dünyada, doğal ve hakiki olan her
şey çevresinde bulunan herkese taze
bir nefes gibi hayat veriyor.
Her geçen gün çevremizle daha
barışık, uyum içinde ve günlük
hayattan keyif alarak yaşamamızı
sağlıyorlar.
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Bu yeni trendin takipçileri için ev,
birçok düzenleme ve tasarımla
yaratılan düşünsel bir yapı.

Ev, hayali kurulup
birçok tasarım ve yeni
düzenleme ile
oluşturulmuş bir
yapıdır.
N AT U R A L T R E N D

Bu trendin içerdiği farklı kültürel ve
estetik tarzlar, içinde yaşayanların
teknolojiyle bağlarını koparıp yaşamın
içindeki basit şeylere değer veren bir
yaşam tarzına dönüş yapmalarına
yardımcı oluyor .

Doğallık trendi, organik kusurların
güzelliğine, yıllar geçtikçe cazibesi
artan ögelere, gerçek, işlenmemiş
ve sentetik olmayan malzemelerin
doğallığına önem veriyor.
Bu trendin temel amacı, gerçek
huzurdur.
Bu trendin kalbinde, bizlere tekrar
doğal bir hızda yaşayarak doğru nefes
alma, doğayla ve gerçek köklerimizle
tekrar bağlantıya geçme yollarını
göstermek yatıyor.
Doğal olanla yeniden bağlantıya
geçme amacına ulaşmak için, ortak
alanlarda daha çok bitkiye yer
veriliyor, çok işlevli tasarımlar, basit
ve pratik yaşam için gereken her şey
arttırılıyor.

ORGANİK YAPISIYLA
ÖNE ÇIKAN EN İYİ
MALZEMELER.
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TRENDS 2018

Belirgin bir dekoratif
sadelik sağlamak
amacıyla doğa, hafif ve
seyrek
malzemeler, dokular
ve renkler vasıtasıyla
evin her köşesine nüfuz
ediyor.
Bu, abartı yerine
kaliteye öncelik verilmiş
bir ortamın keyfini
çıkarabileceğiniz,
mekana doğal bir
sıcaklık ve rahatlık
getiren şık bir konsept.

N AT U R A L T R E N D

Renkler,
yüzeyler
ve malzemeler
Beyazın çeşitli tonları, soluk gri, ağartılmış
ağaç ve pudra pembesi temel renkler
haline geliyor. Doğallığa sahip mekanlar
tasarlamanın temelini, kusursuz, gösterişsiz,
gereksiz süsten uzak ve her zaman yüksek
kaliteye sahip mermer, ahşap ve doğal taş
gibi malzemeler oluşturuyor.
Bütün görünüme heyecan verici bir tat
katmak amacıyla, parlatılmış, fırçalanmış,
mat ya da parlak bakır, altın ve gümüş
gibi metaller kullanılıyor. Bu metaller
mobilya, dekoratif aksesuarlar veya en
ince ayrıntısına kadar elle işlenmiş ögelerle
birleştiriliyor.
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Altın ögelerin yanı sıra, mermer işlemesi,
doğal ruhunu kaybetmeden ayrıcalıklı
mekânlar yaratarak ambiyansa şık bir
dokunuş ekliyor.
Üç boyutlu tasarım ve efektler içeren
teknik kumaşların, doğal ve ekolojik
ögelerle bir araya gelerek oluşturduğu
şekilli, yumuşak ama pürüzsüz olmayan
yüzeyler dekoratif bir huzur ve dinginlik
hissi sunuyor. Bu süreçte, teknolojinin
temel olduğu yeni üretim teknikleri hem
fütüristik kompozisyonlar yaratmak hem
de çevreye ve sürdürülebilir yaşama
saygılarıyla etrafımıza huzur ve denge
getirmek konusunda büyük önem taşıyor.
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N AT U R A L
M AT L A R

yeni, daha keyifli siluetler keşfediyoruz.
Metalik ögelerin, el sanatlarının veya geleneksel
bileşenlerin kullanımıyla tasarlanan günlük
objeler, sadelikleri ve güzellikleriyle objenin
ruhunu yansıtan gerçek sanat eserleri haline
geliyor. Geleneksellik ve yenilik, daha erişilebilir

mekanları dekore edecek sade, işlevsel,
coşkulu ve gerçek objeler yaratmak için bir
araya geliyor.

21. yüzyıl ev tasarımları, yeni teknolojilerin
işlevselliğinden vazgeçmeksizin belirli bir
amaca hizmet eden ögeler yaratmak için
daha yalın hale geliyor. Buna büyük oranda,
sürdürülebilir yollarla ulaşılıyor. Çünkü bu
tarzın temelinde çevre bilinci yatıyor.
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Ev yaşamındaki alışkanlıklarımızın çevresel
etkisini azaltmak için, yeni teknolojiler
mekanlara doğal tarz ile uygulanıyor. Daha
temiz ve daha doğal bir hayatın keyfini
çıkarabilmek için, daha az enerji, su ve ışık
tüketimi ve doğaya daha fazla saygı.

SIRADAN EŞYALAR
SANAT ESERİNE
DÖNÜŞÜYOR.

N AT U R A L
TA M A M L AY I C I L A R
Lambalar, Normann
Copenhagen tarafından,
kürek ve fırça Menu
tarafından, tuzluk ve
biberlik Norm Architects
tarafından Menu için
tasarlanmıştır.
Okazyonel masa tasarımı:
Oliver Bonas.
Renk – Kira, Dekton
Natural Collection.
Pirinç duvar saati
tasarımı: Norm Architects
ve Jazz tavan lambası
tasarımı: Vibia.
Ortam: B&B Italia.
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Etrafımızı çevreleyen objeler, oldukları şeyin
dışında bir şey olmaya çalışmayan, karakter
sahibi ve kolay kullanımlı parçalara dönüşüyor.
Daha yumuşak ve hafif şekiller ve malzemeler
kendilerini, geçmiş yıllarda gördüğümüz,
ruhu olmayan mekanların güçsüz ve rahatsız
minimalizminden ayrıştırıyor. Biz bunun yerine,
karışık ve imkansız tasarımları reddeden daha

TRENDLER 2018︱URBAN TREND

TREND GUIDE

Urban Trend
Sokakları
Ele Geçirdi
Objelerin karakterleri
vardır. Kendi kişilik
ve karakterlerine
bürünürler.
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NEW TRENDS URBAN

Endüstriyel tarz, sanatçı, ressam, fotoğrafçı,
heykeltıraş ve her tür yaratıcının geniş kitleler
halinde şehrin merkezinden kenar mahallelere
taşındığı1950’lerde, Amerika Birleşik
Devletleri’nde ortaya çıktı. Bu grup taşınarak geniş
pencereleri, ahşap veya demir kirişleri, dökme
demirden yapılmış sütunları olan, ayrı bölmeleri
olmayan açık alan şeklinde tasarlanmış, terk
edilmiş fabrikalara yerleştiler. Bu tür malzemeler
ve açık tasarımlar, endüstriyel tasarımın özü haline
geldi ve günümüzde temel bir 21. yüzyıl trendi
olarak yeniden canlandı. Günümüzün endüstriyel
tarzdaki mekanları, daha rahat ve aşina ortamlar

yaratarak, onları karakterize eden vintage ruhlarını
kaybetmeden yeni teknoloji ve gerekliliklere
adapte edildi.
Orijinal malzemeler ve açıkta bırakılan,
kiremit ve beton duvarların estetik ve
dekoratif varlığını vurguluyor. Demir ve ahşap
kirişler, elektrik ve havalandırma sistemleri, hatta
borular ve tesisat bile açıkta bırakılarak her zaman
görünür kılınıyor.

RAHAT,
AÇIK-TASARIMLI,
VINTAGE RUHUNA
SAHİP MEKANLAR
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URBAN TRENDS

Renkler,
Yüzeyler ve
Malzemeler

BİRBİRİNİ
TAMAMLAYIP
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Ahşap ve taşın doğallığı ve güzelliği, betonun
vahşi dokusu ile birlikte demir, endüstriyel tarz
dekorasyonda en sık kullanılan malzemeler Bu
seçimler bir araya geldiklerinde daha sıcak ve
davetkar mekanlar yaratmak üzere birbirlerini
tamamlarlar.
Daha dokulu yüzeyler, mermer ve özellikle
kadife apreler farklı mekanlara karakter ve
konfor katıyor; deri, yün veya kadife gibi şık ve
sofistike kumaşlar, yıllanmış yüzey ve yapılarla
birlikte sıcak bir atmosferin temel ögeleri
haline geliyor.

Endüstriyel mekân tasarımında en sık
kullanılan renkler olan beyaz, gri, kahverengi
ve siyah tonları, yıllanmış ve paslı dokulu
aprelerle kusursuz bir görünüm elde etmek
üzere en başta gelen alternatifler oluyor.
Bunların yanı sıra, soluk pembeler, gri özlü
kuru yeşiller veya bakır ve altın, daha ölçülü ve
ayrıcalıklı mekanlar yaratmak için mükemmel
tamamlayıcılardır.

M Ü K E M M E L M AT L A R
Norm Architects tarafından yapılan farklı
boyutlarda deri ve süet dekoratif toplar

SICAKLIK
OLUŞTURAN RENK
VE YÜZEYLER

endüstriyel odaklı, kişilik ve tarz dolu mekanlar
tasarlamanıza imkan tanıyor.
Betondan yapılmış mobilya ve aksesuarlar
endüstriyel tarz mekan tasarımında temel
bir trend haline geldi: tavan ışıkları, vazolar,
şamdanlar ve hatta masa ve sandalyeler evleri

doldurarak karakter ve tarz sahibi bir atmosfer
oluşturuyor. Çarpıcı parçalar, ahşap gibi diğer
malzemelerle birleşince daha dingin ve daha
organik sıra dışı bir sıcaklık oluşturuyor.

KİŞİLİK VE TARZ
SAHİBİ GÖZ
ALICI PARÇALAR

Bazı parçalar endüstriyel tarzın tasarım
ikonları haline geldi; dekordaki öncü yerinin
sekseninci yılını henüz kutlayan endüstriyel
şıklık klasiği Tolix sandalyesi gibi. Fransız
Xavier Pauchard tarafından 1934’te
galvaniz çinkodan yapılan bu model, düşük
maliyeti, dayanıklılığı ve temizlik-bakım
kolaylığı nedeniyle fabrika ve hastanelerde
popülerlik kazandı. Günümüzde bildiğimiz
ve sevdiğimiz şekliyle farklı apreler, sayısız
renk ve boyutlarla 1956’da yeniden
tasarlandı.
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Bu tür bir tasarım, diğer trend ögelerin zıt
özellikleriyle uyum sağlıyor: çimentodan
yapılmış malzemeler, düzensiz apreli beton
veya demir, ana rustik, çağdaş ya da doğal
parçalar mekana sıcaklık, özgünlük ve
konfor katıyor.

MÜKEMMEL
M AT L A R
Siyah mat apreli çatal
kaşık bıçak seti: Norm
Architects.
Galvanize çelik tavan
lambası: Santa & Cole
Taşınabilir hoparlörler:
Marshall. Düzensiz
apreli davlumbaz: Elica,
Kollu Tolix sandalye
ve yemek odası ortamı:
B&B Italia.
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Demir ve ahşap gibi ham malzemelerden
yapılmış, basit çizgilere sahip dikkate değer
parçalar, işlenmemiş ahşaptan yapılmış demir
ayaklı yemek masaları, galvaniz profilden
veya eski dikiş makinalarından yapılmış
sehpalar, ahşap palet parçaları, yenilenmiş
makaralar veya geniş tekerlekli mobilyalar,

YENİ
ÜRÜNLER

N AT U R A L T R E N D

N AT U R A L T R E N D

Öze
Dönüş
Bu trend, doğayı yeniden keşfetmeyi ve mekanları onunla
bütünleştirmeyi amaçlıyor. Uyum içerisinde olan, gösterişten
uzak ve orijinal görünümlerine benzeyen yüzey, ambiyans ve
malzemeler. Evlerimize ve zihinlerimize huzur veren bitkiler,
taşlar ve renkler.
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Silestone® ve Dekton®’dan evinizin bütün zeminlerine
doğallık ve sıcaklık hissi verecek eşsiz fikirler sunuyoruz.
Göz atın!

N A T U R A L T R E N D ︱ Y E N İ E T. C O L L E C T I O N

Sonsuzluk
Yeniden
Keşfediliyor
Yeni Et. Collection®, şu anki mermer ve şık nötr mekân
modasını takip eden ilginç bir eklenti ortaya koyuyor.
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Canlı tonlar, klasiklerin yeniden icadı, artık
altın ve şık gri tonlarda cisimleniyor.
Soğuk ve sıcak mekânlara çok yönlülük, parlaklık
ve kişilik kazandırmak amacıyla doğan geniş
renk yelpazesine sahip üç yeni teklif.
Hepsini keşfedin.
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N A T U R A L T R E N D ︱ Y E N İ E T. C O L L E C T I O N

Silestone Classic
Calacatta

Silestone Desert
Silver

Çekici Calacatta’nın şık ve ince bir şekilde
yeniden yorumlanması. Yarı saydam görünümlü
nötr arka plandaki tek tip grimsi damarlarıyla
öne çıkıyor. Classic Calacatta, gerçek taşa
kusursuz benzerliğiyle doğayı anımsatıyor.

İnce ve berrak damarlarla desenlenmiş buzlu
bir zemini anımsatıyor. Oldukça dengeli ve
yekpare, yarı saydam bir tasarım sunuyor
Klasik ve dayanıklı mermer modasından
esinlenmiş, her tür malzeme ve mimari öge
ile kolayca uyum sağlamasıyla öne çıkıyor.

DESERT SILVER
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Emperor, tütün kahverengi arka planda dağılmış
kremsi çizgiler ve parlak dokunuşlarıyla
öne çıkıyor. Doğallık, mermer ve daha sıcak
ortamlar trendi ile çok uyumlu. Üst sınıf bir
dokunuşla gelenek ve şıklık kendini yeniden
keşfediyor. Kendinizi cesurca ifade edin.

ET. EMPERADOR

N A T U R A L T R E N D ︱ Y E N İ E T. C O L L E C T I O N

Silestone
Et. Emperador

N A T U R A L T R E N D ︱ Y E N İ E T. C O L L E C T I O N
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Doğallığın
Fethi
Natural Series‘in yeni renkleri, taşın görsel
ve doğal mükemmeliyetini sunmayı
amaçlıyor. Her yüzeye değer katan
renkler iç ve dış mekanlardaki her
yüzeyi ahenkli ve sonsuz bir görünümle
güzelleştiriyor.
Bırakın yeni Vera ve Kira
renkleri sizi kışkırtsın.
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N A T U R A L T R E N D ︱ Y E N İ E T. C O L L E C T I O N

DEKTON KIRA

Dekton Vera

Dekton Kira

Damar ağı ve beton arka planı, Vera’yı doğal ve
endüstriyelin füzyonu haline getiriyor ve ikisinin
de en zarif ögelerinin altını çiziyor Grimsi arka
plan rengi, solgun damarlar ile birleştiğinde
geleneksel renklerin estetiğiyle ilişkisini kesiyor.

Zarafeti ve çok yönlülüğü sayesinde Gris Pulpis’e
benzeyen bu ürün, doğal taştan esinlenmiştir.
Kira, topraksı tonlara dayanan ve kontrast açık
gri damarlara sahip bir renktir. Plaka boyunca
doğal olarak yayılan ince damar ağı ve pürüzsüz
mat doku sayesinde zamansız bir renge dönüşür.

URBAN TREND

URBAN TREND

Şimdi yeni
sanayi
devrimine
katılma zamanı.
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Urban Trend’in kökleri geleneksel endüstriyel
mimariye dayanıyor. Sade yapılar ve devasa
görsel cazibeye odaklanan karakteri ile
endüstriyel mekanlar, kirişler, tuğlalar ve
beton ile dolu.
Cosentino’da bu trendi kuvvetli karakter,
güzellik ve işlevsellikle yoğrulmuş çağdaş
renkler yaratarak yorumladık. Şimdi yeni
sanayi devrimine katılma zamanı.

Çok beğenilen Industrial Series‘in devamı olarak
Dekton®, bu kent koleksiyonunu tamamlamak
için 4 yeni fikir sunuyor.
Başarılı bir şekilde betonu andıran son derece
çağdaş renkler.
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Estetik güzellik artı Dekton’un dayanıklılığı
ve kalitesi. Hepsini keşfedin. Evinize aşık
olacaksınız.

URBAN TREND︱INDUSTRIAL COLLECTION

Saf
Sokak
Tarzı
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Dekton Lunar

Dekton Kreta

Endüstriyel estetikten esinlenmiş geleneksel betonun
yeniden yorumlanması. Beyaz alt ton üzerine zarif yapısı
sayesinde Lunar rengi, trend bir renk haline geliyor.
Desen ve arka plan mükemmel şekilde bir araya geliyor.

Klasik beton zeminlerden, sakin hareketlerden esinlendi.
Tasarım, desenin yoğunluğuna bağlı olarak daha koyu
ya da daha açık alanlar sağlamasına rağmen eşit ve
kontrollü. Mat yapısı ve gri tonu, her tip malzemeyle
birleşerek her uygulamaya uygun hale geliyor.
DEKTON LUNAR
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DEKTON LAOS

Dekton Soke

Dekton Laos

Klasik beton zeminlerden esinlenmiş desen ve
renkler titizlikle tasarlanmıştır. Gerçekçi damar
yapısı, detaylarla dolu bir arka planla birleşiyor. Ön
plan ve arka plan gri tonları sayesinde kusursuz
şekilde birleşerek onu her uygulamaya uyum
sağlayan çok yönlü bir renk haline getiriyor.

Koyu renkleri ve aşınmış yapısıyla endüstriyel
tasarım yelpazesinin kişiliğini yansıtıyor ve onu
yeniden yorumlayarak yenilikçi ve son moda tarafını
gösteriyor. Gri damarları ve sıcak tonları sayesinde
estetik açıdan keyif veren Laos, günümüzün en çağdaş
mekânlarına uygun biçimde mat yüzeyle birleşiyor.

