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İMTİYAZ SAHİBİ ve SORUMLU
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

er zaman doğru, zengin ve güncel içeriğiyle büyük
beğeni toplayan derginiz MUTFAK BANYO SERAMİK,
rengarenk ve dopdolu bir sayıyla yine sizlerle birlikte!

H
Funda Ş. Sölemez

Funda Şeker Sölemez

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
Erkan Sölemez

07-11 Kasım 2022 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde
gerçekleşecek Unicera Seramik Banyo Mutfak Fuarı, sektörün
öncü kuruluşlarını bir araya getirecek ve her zamanki gibi en
yeni ürünlerin sergileneceği uluslararası bir arena olacak.
Sektörümüz açısından büyük önem taşıyan bu fuarda, yayın
grubumuz okurlarıyla buluşmaktan mutluluk duyacak.

Mutfağınızda ahşabın sıcaklığını yaşatacak mutfak mobilyalarından derlediğimiz dosyamıza mutlaka göz atın.
Banyolarda doğallık, sadelik ve sakinliği tercih edenler için
seçtiğimiz seçkin mobilya tasarımlarını içeren dosyamıza göz
atmanızı öneriyoruz.
Farklı firmaların en yeni koleksiyonlarından oluşturduğumuz
vitrifiye dosyamızda; tasarım ve teknolojiyi bir arada sunan
ürünleri sizlerin beğenisine sunuyoruz.
Seramik sektöründe gelecek yılın trendlerini ve modasını
belirleyen, dünyanın en önemli ve en büyük fuarlarından biri
olan Cersaie Fuarı 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında İtalya’nın
Bologna kentinde düzenlendi. Cersaie’de ülkemizi başarıyla
temsil eden firmaların fuara ilişkin izlenimleri sayfalarımız arasında yer alıyor.
MUTFAK BANYO SERAMİK Derginiz, mutfak ve banyolarınızı
güzelleştirmede en büyük yardımcınız!

e

editor@efs.com.tr

ditörden

“Unicera Özel” dosyamızda fuara katılan firmaların sergileyecekleri yenilikleri sizlerle paylaşıyoruz.

Unicera 2022 fuarında buluşmak üzere!
Hep birlikte olmak ve paylaşmak dileğiyle…
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Beko’dan Aeroflow Teknolojisi ile
Buzdolaplarında Yeni Nesil
Soğutma Sistemi
eni Aeroflow teknolojisine sahip buzdolapları, rafların
üzerine doğrudan üfleme yapmadan etkin bir hava
dağılımı yapıyor ve yiyeceklerin yüzde 30’a kadar daha
uzun taze kalmasını sağlıyor. Farklı hacimlerde ihtiyaca
uygun alternatiflerle satışa sunulan Aeroflow teknolojisi 78
cm ve 83 cm genişlikteki, 550 litre ve üzeri geniş hacimli,
dolapların yanı sıra 70 cm ve 60 cm genişlikteki buzdolaplarında da satışa sunuluyor. Aeroflow yeni nesil soğutma
sistemli buzdolapları, yiyecekler üzerinde yüzde 20 oranında
daha az ağırlık kaybına uğramasını sağlayarak gıdaların nem
içeriğini, rengini ve
dokusunu koruyor.

Artema’dan Zahmetsiz ve Konforlu
Duş Keyfi

Y

ayatı
kolaylaştıran
çözümler
geliştiren
Artema,
sıva
altı
çözümü V-Box’ın AquaControl
özellikli ankastre banyo ve
duş bataryalarıyla uyumlu
yapısı sayesinde, banyo keyfine konfor katıyor. Banyo
bataryasının ve el duşunun
üstündeki butonlar, suyun
açılıp kapanmasından akış tipinin değiştirilmesine kadar,
her şeyin tek bir hareketle yapılmasına olanak tanıyor.
Artema’nın zahmetsiz bir duş keyfi sunan AquaControl
özelliğiyle, suyun tepe ya da el duşu gibi istenen bir çıkışa
ayrı ayrı ya da aynı anda yönlendirilmesi mümkün oluyor.
Duş sırasında kullanılan aktif buton, kendini hafifçe dışarı
doğru çıkardığından, köpüklerden dolayı gözlerin kapalı
olduğu anlarda bile yönlendirici kolayca bulunabiliyor.

H

Doğanın Eşsiz Ruhu Cottonbox İle Yatak Odalarında
aliteli üretimi ve yenilikçi
tasarımlarıyla ev tekstili trendlerine yön veren Cottonbox,
Dual serisiyle doğanın eşsiz ruhunu
yatak odalarında hissettiriyor. Çiçek
ve yaprak desenlerinin pastel tonlarla bütünleştiği seri, sade ve zarif
duruşuyla dikkat çekiyor. Seride yer
alan Lunt Antrasit nevresim takımı,
gri ile beyazın vazgeçilmez uyumunu
ön plana çıkarırken; Ordin Kahve
nevresim takımı kahverenginin
asaletini yataklara yansıtıyor. Göz
alıcı bordo rengin hakim olduğu
Vilda Bordo ise çiçek desenleriyle
yatak odalarının ruhunu tazeliyor.

K
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Yaşam Alanları E.C.A’nın Modern
Çizgileriyle Daha Renkli

Sage Akıllı Düdüklü Tencere

ullanıcı deneyimi konusunda her geçen gün yeniliklere
imza atan E.C.A.; modern çizgilerle oluşturduğu ve
kırmızı, beyaz, mat beyaz, bej ve siyah renkleriyle
donattığı Myra serisi ile kullanım alanlarına estetik bir katkı
sağlıyor. Seri, E.C.A Touch dokunmatik özelliğine sahip
modelleriyle suyun daha verimli kullanımını sağlarken, ürün
yüzeyine yapılan tek bir dokunuşla açma kapama imkanı
tanıyor ve minimum temas ile maksimum hijyen sağlıyor.

K

üdüklü tencereler mutfakta hayatımızı kolaylaştıran
en pratik ürünlerin başında geliyor. Özellikle yoğun bir
günün ardından, hızlı ve güvenli bir şekilde, sağlıklı
yemek yapmak için sık tercih ediliyor. Ancak güvenlik kaygısıyla düdüklü tencerelere temkinli yaklaşanlar da yok değil.
Multi brand mağaza zinciri olarak müşterilerini daima dünya
markalarının en yeni ve teknolojik ürünleriyle buluşturan
Enplus, satışa sunduğu üç yollu güvenlik sistemli Sage
SPR680 BSS the Fast Slow Go Akıllı Düdüklü Tencere ile bu
kaygılara son veriyor.

D

Riga Serisi ile Çağdaş Lüksü Evinize Taşıyın
ir mobilyadan daha fazlasını
arayanlara benzersiz tasarımlar
sunan Enza Home’un en yeni koleksiyonlarından biri olan Riga, modern
çizgileri lüksle buluşturuyor. Seçkin
malzeme kullanımıyla dikkat çeken Riga
Serisi, siyah deri
görünümlü özel
malzeme
uygulaması,
metalik efektli
görünüm
ve
siyah çizgisel
tasarımla yaşam
alanlarında göz
alıcı bir atmosfer yaratıyor.

B

m.b.s.
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Mutfaklarda Pratik Dekorasyon
Önerileri: Günsan Elektrik Eqona İle
Rahatlık Ve Tasarımı Buluşturuyor

Geberit İle Banyolarda Yenilikçi Duş
Çözümleri
enilikçi tasarımlarıyla yaşam alanlarını fonksiyonel
çözümlerle buluşturan Geberit, CleanLine duş kanalları,
Olona ve Nemea duş teknesi, duvar ve yer süzgeciyle
banyolarda şıklığa davet ediyor. CleanLine sade temizlik
sağlarken, Olona’nın üstün kaydırmazlık seviyesi ise daha
güvenli duş alanları yaratıyor. Suyun tahliyesini sorunsuz
gerçekleştiren duvar ve yer süzgeci de kompakt yapısıyla
yüksek performans gösteriyor.

Y

eknolojik
avantajları
tasarımla buluşturarak
yaşam alanlarında değer
yaratan
Günsan
Elektrik,
mutfaklarda Eqona Pratik serisi
ile kalite, konfor ve tasarımı bir
arada sunuyor. Her aşamada
kullanıcıların ihtiyaçlarını dinleyen Günsan Elektrik, Eqona Pratik serisinde yer alan Telefon
Tutucu, Anahtarlık, Notluk ve Saat ve Dereceli Anahtar ile
pratiklik anlayışını yeniden yorumluyor.

T

Kahve Dünyası’ndan Kasım Ayına Özel Balkabaklı Yepyeni Lezzetler!
ahve Dünyası'nda kasım ayı
balkabağının en lezzetli
halleriyle yaşanacak. Her aya
özel olarak hazırlanan ''Ayın
Dondurması'' ve ''Ayın Milkshake'i''
konseptinde Balkabaklı Dondurma
ve Balkabaklı Milkshake başrolde
yer alırken, Halloween özelinde
sadece kasım ayı boyunca menüde
yer alan Halloween Cookie ve Pasta
da balkabağını farklı lezzetlerde
deneyimlemek isteyenleri bekliyor.
Kahve Dünyası'nın en sevilen
çikolatalarından Lavi de Halloween
konsept tasarımlı kutusuyla sevenlerini heyecanlandıracak.

K
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Tek Tuşla Tezgahta Gizlenebilen
Davlumbaz Armonia

Samsung Dual Cook Flex™
Teknolojisine Sahip Fırınlarla Aynı
Anda İki Farklı Yemeği Pişirin
amsung, Dual Cook Flex™ fırın; iki bölmesi sayesinde iki
ayrı yemeği aynı anda farklı süre ve sıcaklıklarda kokuları birbirine karıştırmadan pişirme imkanı sunuyor.
Katlanabilir kapak sayesinde ise alt kattaki pişirme alanına
dokunmadan sadece üst kattaki pişirme alanının kapağını
açma özelliği getiriyor. Bu özellikleriyle zaman ve enerji tasarrufu sağlayan Samsung Dual Cook Flex™ fırın, eco ısı yayılım
modu ile de özel A+ sınıfı enerji verimliliğinden yararlanıyor.
Hamur işlerini veya et yemeklerini aynı anda pişirme imkanı
tanıyan Dual Cook Flex™ fırın, tek bir dokunuşla üst kapağı
açarak, sadece üst bölmedeki yemeği kontrol edebilme
özelliği sunuyor.

S

ilverline, istenildiğinde tek tuşla tezgahta gizlenebilen
Armonia ile davlumbaz teknolojisindeki iddiasını ortaya
koyuyor. Modern çağın mutfak dekorasyonuna estetik
ve teknolojik çözümler sunan marka, ocak arkasında ya da
yanında konumlandırılabilen Armonia ile kullanıcıları alternatif çözümlerle buluşturuyor. Armonia dünyanın en prestijli
ödül kuruluşlarından Plus X Awards ve German Design
Award tarafından ödül kazanarak, tasarımının mükemmelliğini kanıtlayan özel bir davlumbaz. Ergonomik yapısı sayesinde esnek ve kapsamlı pişirme deneyimi sunan Armonia,
istenildiğinde tek tuşla tezgâh içine gömülüyor ve kapalı
konumdayken tezgâh üzerinde sadece şık kontrol paneli
gözüküyor. Elektrikli ocaklarla uyumlu çalışabilen Armonia
davlumbaz, 15 dakikalık yoğun güç kullanım fonksiyonu ve
karbon filtresi sayesinde ağır koku veren yemeklerin yarattığı
etkiyi mutfaktan anında uzaklaştırıyor. Vitroseramik ve indüksiyonlu ocaklar ile uyumluluk gösteren Armonia’nın tasarımında kullanılan cam kolaylıkla siliniyor, taşma ve sıçramalardan oluşan yemek artıkları kısa sürede temizlenebiliyor.

S

QUA Granite’in Lave Dore serisi ile mekanlar siyahın zarafeti ile buluşuyor
stün desen ve renk teknolojisiyle doğanın tüm canlılığını mekanlara taşıyan
QUA Granite, 7 mm’lik devrim
niteliğindeki yeni ince formlu
Lave Dore serisi ile mekanlara
yepyeni bir soluk getiriyor.

Ü

Özel kalınlığı sayesinde mekanlara hafiflik katan Lave Dore serisi,
aynı zamanda mekanları siyahın
zarafeti ile buluşturuyor. Lave
Dore, siyah üzerine altın rengi
damarları, kusursuz ve parlak
yüzeyi ile stil sahibi mekanlar
yaratılmasına olanak sağlıyor.

12
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Yaşam alanlarında güvenli hijyen

Villeroy & Boch’tan doğayı evlere
taşıyan karolar
illeroy & Boch’un Urban Jungle duvar ve yer konsepti,
pandemiyle yükselişe geçen doğaya dönüş trendini
evlere taşıyor. Beton ve terrazzo dokusuyla modern ve
şehirli bir orman temasından ilham alan koleksiyon, şehrin
dur durak bilmeyen koşturmacasının ortasında adeta yeşil ve
sakin bir vaha yaratıyor. Urban Jungle’ın tasarımı, şehirde en
çok kullanılan malzemelerden betonun, zanaatkar elinden
çıkmış gibi duran terrazzo ve floral motifli, yeşilin sakinleştirici tonlarında ışıldayan parlak efektli sofistike bir dekorla sentezlenmesinden oluşuyor.
Urban Jungle, bir karo konseptinden beklenmeyecek kadar
modern ve çağdaş, minimalist ve duru, aynı zamanda bir o
kadar narin ve dingin mekanlar yaratıyor. Mat ve beyaz gri
tonlardaki 40x120 cm seramik duvar
karoları ile 60x60 cm’lik porselen
duvar ve yer karoları, ışıldayan efektlere sahip dekorlarla tamamlanıyor.
Abartısız dekorlar, yarattığı mat-parlak
etkisiyle mekanlara huzura getiriyor.

V

itrA’nın geliştirdiği akıllı yüzey teknolojisi V-Agent,
içerdiği aktif maddeler sayesinde hücre yapısını
bozarak karo yüzeyinde bulunan korona virüs ve
bakterilerin etkisini azaltıyor. Üretim aşamasında uygulanan
özel yüzey teknolojisi, yer ve duvar karolarında virüs ve
bakterilerin etkisini %99,99* oranında düşürüyor.

V

VitrA’nın tüm karo koleksiyonlarına uygulanabilen V-Agent
teknolojisi, tüm zeminlerde güvenli hijyen sunuyor. Banyo
ve mutfağın yanı sıra, salondan koridorlara, balkondan
odalara evdeki tüm yaşam alanlarında kullanılabilen akıllı
teknoloji; okul, hastane, restoran, otel, alışveriş merkezi, spor
salonu, SPA gibi toplu kullanım alanlarında da güvenle
tercih edilebiliyor.

Yataş’tan Yeni Nesil Nevresim Takımı CoverMe
ürkiye’nin uyku ürünlerinde kalite, konfor ve
yenilikçi teknolojiler denince ilk akla gelen
markası Yataş Bedding, yeni nesil CoverMe
Battaniye Nevresim Takımı ile yatak odalarında
adeta devrim yapıyor. CoverMe Battaniye Nevresim
Takımı, alışılmış nevresim takımlarından çok farklı!
Üç özelliği tek üründe topluyor; ister nevresim, ister
battaniye, isterseniz de yatak örtüsü olarak kullanılabiliyor. Özel kumaşı öyle yumuşak ki, sizi sıcacık
sarıyor. Kırışmadığı için ütü istemiyor, makine de
yıkanabiliyor, üstelik
çok
da
çabuk
kuruyor. CoverMe,
fermuarlı tasarımı ile
kullanım kolaylığı
sunarak fark yaratıyor.

T
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Başkan Erdoğan Açılışını Yapmıştı!
325 Milyon Dolarlık Yatırım

ütahya'da Güral 29 Ekim Seramik
Fabrikası'nın açılışı, Başkan Recep
Tayyip
Erdoğan
tarafından
telekonferans sistemiyle yapıldı. Güral
Şirketler Grubu, Büyük Zaferin 100. yılında Kütahya'ya dev bir tesis kazandırdı,
yeni bir tesisin de temelini attı.

K

Kütahya'da Güral 29 Ekim Seramik
Fabrikası'nın açılışı, Başkan Recep Tayyip
Erdoğan tarafından telekonferans sistemiyle yapıldı. Güral Şirketler Grubu,
Büyük Zaferin 100. yılında Kütahya'ya
dev bir tesis kazandırdı, yeni bir tesisin
de temelini attı.
Başkan Erdoğan'ın açılışını yaptığı Güral
29 Ekim Seramik Fabrikası toplam 476
bin metrekare arazide, şimdilik 100 bin
metrekarelik kapalı alanda 275 çalışanıyla üretime başladı. İlave fabrika
yatırımlarının tamamlanmasıyla yatırım
tutarı 325 milyon dolara ulaşacak.
İstihdamın her geçen gün artması ve
çalışan sayısının 600'e ulaşması hedefleniyor. HER SENE BİR FABRİKA Güral
Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı
İsmet Güral, her ülkenin olduğu gibi
16
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Türkiye'nin de üretime, istihdama ihtiyacı olduğunu belirtti. Güral, "Porselen,
vitrifiye, turizm, enerji ve nihayet şimdi
de seramik alanında yatırım yapıyoruz.
Prensip olarak her sene yeni bir fabrika
yapmanın heyecanı içerisinde olacağız"
dedi. TEMEL ATILDI Fabrikanın yanı sıra
Kütahya'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Vedat Bilgin'in de katılımıyla
Güral Berekettepe Fabrikası'nın temeli

atıldı. Güral, tesisin Türkiye'ye hediye
edilecek önemli ekonomi kalelerinden
biri olacağını belirterek, "Dünyadaki
sıkıntılar, ülkelerin tek başına çözüme
kavuşturabileceği konuların dışına
çıkmış gibi görünüyor. Tesislerimizin
sayısını, üretimimizi ve istihdamımızı
artırmak bizlerin birinci öncelikli görevi.
Yatırımlarımız artarak devam edecek"
değerlendirmesini yaptı.

Nostaljik Dokular Nostaljik Anlar:
Albox Vintage

onbahar ayıyla birlikte nostaljiye
duyulan özlem karşısında Albox,
Vintage mutfak modeliyle eskinin
özlemini mutfağında yansıtmak isteyenlere hitap ediyor. Teknolojiyi ve tasarımı
en iyi harmanlayan marka Albox, mutfak
modellerinde her tarza hitap etmeye

S
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devam ediyor. Klasik bir mutfaktan
vazgeçemeyenler için Vintage isminde
özel bir modeli hayata geçiren Albox, bu
modelde kullandığı 3D-Foil yüzeyle
mutfağın uzun yıllar boyunca kullanımı
sağlıyor. Farklı renk seçenekleri bulunan
Albox Vintage, hüznün mevsimi sonba-

harda maziyi özlemle anmak isteyenler
tercih edeceği bir model. Parlak ve mat
seçenekleriyle gerçek klasik mutfak
deneyimi yaşatacak Albox Vintage,
fonksiyonelliğiyle de ön plana çıkıyor.

Reklam ﬁlmimizi
izlemek için
QR Kodu okutun.

ISVEA’nın yeni tasarımlarını keşfetmek ve tüm renkleri ile
tanışmak isteyen ziyaretçileri 7-11 Kasım tarihlerinde
İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen Uluslararası
Seramik Banyo Mutfak Fuarı UNICERA’ya bekliyoruz.

Elginkan Topluluğu Türkiye’nin en büyük seramik
fabrikalarından birini kurmaya hazırlanıyor

erel Seramik A.Ş. Bilecik’in Söğüt
ilçesinde 700.000 m2 açık alanda
Vitrifiye ve Yer Duvar Karo Seramik
Fabrikası yatırımı için düğmeye bastı.
Bilecik ve Manisa yatırımlarıyla birlikte
yıllık 2.5 milyon adet vitrifiye ve 12
milyon m2 yer duvar karo seramiği
üretim kapasitesine kavuşacak olan Serel
Seramik A.Ş., toplam 285 milyon avro
ciroya sahip olacak tesisler, tamamlandığında 2.900 kişilik ek istihdam sağlayacak. Bilecik Vitrifiye tesisinin temel atma
töreni T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı
Sayın Fatih Dönmez, T.C. Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank’ın
katılımıyla gerçekleştirildi.

S

Türkiye’nin en köklü şirketlerinden biri
olan Elginkan Topluluğu, yatırımlarına
Manisa ve Bilecik’te devam ediyor.
Bilecik’in Söğüt ilçesinde 700.000 m2
açık alanda Vitrifiye ve Yer Duvar Karo
Seramik Fabrikası yatırımı gerçekleştirecek olan Serel Seramik A.Ş., aynı zamanda Manisa’da mevcut fabrikanın yanında ek bir vitrifiye tesisi de kuruyor.
Bilecik’teki ilk etap vitrifiye fabrikasının
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temelini T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar
Bakanı Sayın Fatih Dönmez, T.C. Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa
Varank’ın katılımıyla atan Serel Seramik
A.Ş., toplam 320 milyon avro yatırım
bedeliyle
kuracağı
Bilecik
ve
Manisa’daki yeni fabrikalarıyla yıllık 2.5
milyon adet vitrifiye ve 12 milyon m2
yer duvar karo seramiği üretim kapasitesine kavuşmuş olacak. Bilecik ve
Manisa’da toplamda 260.000 m2 kapalı
alanda 2.900 ek istihdam sağlayacak
olan Serel Seramik A.Ş., her iki ilin
yatırımlar toplamından yıllık 285 milyon
avro ciro elde edecek.

“Kurucumuzun vasiyetini gerçekleştiriyoruz”
Temel atma töreninde konuşan
Elginkan Topluluğu İcra Meclisi Başkanı
Sayın Gaye Akçen, Türk sanayiine
hizmet veren ve birçok iş dalında ilk
üretimi yapmanın gururunu taşıyan
Elginkan Topluluğu’nun biri Almanya’da
olmak üzere 22 şirketi ve 3.220 çalışanı
bulunduğunu
açıkladı.
Armatür,
seramik ve ısı sektörüne yönelik ürünlerini 91 ülkeye ihraç ederek, kendi
alanlarında dünyanın önde gelen
markalarıyla rekabet ettiklerini vurgulayan Gaye Akçen, “Merhum Kurucumuz
Ekrem Elginkan’ın ‘Allah’tan bütün
dileğim, kurduğum bütün müesseselerin devamlılığının sağlanması, memlekete faydalı birer kuruluş olarak insanlara iş imkânı yaratması, devlete vergi
vermesi ve bizden sonra gelecek olanlara örnek olmasıdır’ vasiyeti ile kurucularımıza layık olmaya çalışıyoruz” dedi.

AGT Mutfaklarınıza Estetik ve Fonksiyonellik Katıyor

ürkiye’nin köklü mobilya bileşenleri markası AGT, mutfak tasarımlarına estetik ve fonksiyonelliği bir
arada sunuyor. Mutfak tasarımının
olmazsa olmazı kapaklar ve iç gövde
malzemeleri için en çok tercih edilen
markalar arasında yer alan AGT, her
zevke hitap eden renk seçenekleri ile
mutfak tasarımlarına ilham veriyor.

T

AGT panel grubu ürünleri, mobilya
üretimindeki lake gibi emek ve zaman
ihtiyacı yoğun olan uygulamalara alternatif, hızlı ve kaliteli çözümlere de sahip.
AGT, kalite ve ÜR-GE süreçlerini şekillendirirken, hem tasarımcıyı hem uygulayıcıyı hem de kullanıcıyı düşünerek ürün
gamını çeşitlendiriyor. AGT, çok sevilen
Supramat, 3P Premium Pet Panel koleksiyonu, High Gloss ve Soft Touch yüzeyleriyle mutfak kapakları için sınırsız
seçenek sunuyor.
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İşte AGT’nin yüzlerce seçenek arasında
öne çıkan koleksiyonlarından bazıları:
İtalyan Lake Efekti Supramat ile
Mutfaklarınızda
AGT’nin İtalyan tasarımcılarla çalışarak
2018’de pazara sunduğu Supramat
Paneller, adeta mutfak modasının
seyrini değiştirdi. Birbirinden canlı
renkleriyle zevk sahibi kişilerin tercihi
Supramat Paneller AGT kalitesiyle de
özdeşleşmiş bir ürün.
Premium Mutfaklar İçin Premium
Pet Panel Koleksiyonu
AGT’nin Supramat koleksiyonu ile
yükselişe geçen mat trendi, 3P ile yeni
bir boyut kazandı. Solid renklerdeki
zarafeti mekânlara taşıyan 3P Panel
koleksiyonu dokulu yüzeyleri ile de yeni

bir Premium mekân trendini başlattı.
Dekorasyonda elegant yaşam alanlarında boy göstermeye başlayan dokulu
yüzeyler mekâna kazandırdığı şıklık ile
göz dolduruyor. Doğadan ilham alan,
taş, ahşap ve tekstil dokulu dekorlarıyla
3P koleksiyonu, mutfak tasarımında stil
sahibi kişiliklere hitap ediyor.
3P Panel Serisi, dokulu yüzeylerinin
haricindeki ipeksi dokunuşa sahip solid
renkleriyle de zarafete mekân açıyor.
Koleksiyon içerisinde yer alan Gece
Siyahı, Derin Mavi, Elit Gri, Karetta Yeşili,
Konfor Gri, Latte Krem, Polar Beyaz,
Vintage Bej ve Yaprak Yeşili dekorları
yeni bir panel modası başlatıyor. 3P
koleksiyonu özellikle parmak izi bırakmama ve yüksek çizilmezlik direnci ile
de mutfaklara fonksiyonelliği sunuyor.

Klasik
ve
Country
Tarzın
Vazgeçilmezi AGT Kapak Profilleri

Tüm AGT Panelleri İnsan ve Çevreye
Duyarlı

AGT, panel dekorlarıyla uyumlu ürettiği
kapak profilleriyle Klasik ve Country
tarzlarına da alternatif çözümler sunuyor.

AGR sürdürülebilir üretim anlayışı
kapsamından tüm panellerini E0
değerinde sıfır emisyonla üretiyor. Gıda

temasıyla da uyumlu olan AGT panellerinin üretiminde, yenilenebilir enerji
kaynakları tüketiliyor.

m.b.s.
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Profilo ile Her Mevsim
“Oh be” Dedirten Lezzetler

ayatı kolaylaştıran çözümleriyle
tüketicinin “oh be” demesini
sağlayan ve ev ekonomisini
destekleyen Profilo, hayatı kolaylaştıran
ürünleriyle kışlık erzak hazırlıklarını
keyifli bir hale getiriyor. Profilo 75 cm
genişlikte Ankastre Ocak Wok gözü
yardımıyla, mevsiminde toplanan
domatesler lezzetini ve vitaminini
kaybetmeden sağlıklı konservelere
dönüşürken mis kokulu meyvelerle
yapılan reçeller kışın tüm ailenin bir
araya geldiği Pazar kahvaltılarında yer
buluyor. Profilo Ankastre Fırınlara
eklenen Izgara Tepsi aksesuarı sayesinde ise mevsiminde toplanan leziz biber
ve patlıcanlar mangalda pişirilmişçesine
sulu ve lezzetli şekilde fırınlanarak kış

H
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boyu yemeklerin vazgeçilmek eşlikçisi
oluyor.
En Lezzetli Sofralar İçin Zamanı
Donduran Teknoloji
Taze yaz sebze ve meyvelerini dondurarak saklamayı tercih edenlerin imdadına
Profilo derin dondurucu yetişiyor. 1 adet
BigBox çekmecesi, 4 adet şeffaf dondurucu çekmecesi, 2 adet flap kapaklı derin
dondurucu bölmesi ile saklamak istediğiniz her çeşit ve büyüklükteki ürüne özel
yer açan derin dondurucular sevdiğiniz
tüm lezzetleri kendi düzeniniz içinde
gruplandırmanıza yardımcı oluyor.
BigBox çekmecesi ile geniş saklama alanı
gereken büyük parça lezzetleri kolayca

saklama kolaylığı sağlarken size kış boyu
kalabalık sofralarda sevdiklerinizi leziz
yemeklerle ağırlamak kalıyor.
Evinizin düzenine uygun olarak tasarlanan dikey formuyla evin her yerinde
kendine kolayca yer bulan Profilo Derin
Dondurucu ayrıca içerisindeki raflar
yardımıyla yiyecekleri kendi düzeninize
uygun şekilde yerleştirme ve ihtiyaç
anında aradığınızı kolayca bulma imkânı
sunuyor. VitaPlus özelliği ise özel ve akıllı
sensörler aracılığıyla dondurucularda
yaşanacak ani sıcaklık değişimlerinin
önüne geçiyor. Yiyeceklerinizin daima
sizin belirlediğiniz sıcaklıkta korunmasını
sağlarken size de kış boyu taze yaz sebze
ve meyvelerinin tadını çıkarmak kalıyor.

Dusun Tasarla Uygula
Mekanlarınıza
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Evde Restoran Tadında Pizza Pişiren
SILVERLINE S5 Fırın

Yüzde 23 daha az enerji harcıyor
Estetik ve fonksiyonel yönüyle fark
yaratan S5 fırının LED ekranı sayesinde
tüm pişirme süreci kontrol altında
tutuluyor. A+ enerji sınıfı sayesinde
yüzde 23 daha az enerji harcayarak
çevreye katkı sağlayan fırın, Eko Mod
özelliği ile enerji tasarrufuna yönelik
kullanıcılara ekstra fırsat sunuyor.

eknoloji ve tasarımı buluşturan
çevreci ürünleriyle ankastre sektörünün uzman markası Silverline, S5
fırın ile mutfaklarda lezzet şöleni yaşatıyor. Pizza Chef özelliği sayesinde dışı
çıtır çıtır içi yumuşacık pizzayı 5 dakikada pişirme imkanı sunan S5 fırın, pişirme fonksiyonları, kolay temizlenebilmesi, güvenli kullanımı, şık görüntüsü ve
çevreci özellikleriyle bir fırından çok
daha fazlasını sunuyor.

T

Pizzanın lezzetli olması için fırın ısısının
doğru ayarlanması büyük önem taşıyor.
310 dereceye kadar çıkabilen ısısı
sayesinde pizzanın en iyi şekilde pişmesini sağlayan S5 fırın, pide ve lahmacun
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pişirme açısından da oldukça başarılı...
Fan sistemi sayesinde üstteki malzemelerin tatları korunurken, alttan ısıtma
desteği ile hamurun tabanı kusursuz bir
şekilde pişiyor. Farklı pişirme tekniklerine özel 14 adet pişirme fonksiyonu olan
S5, 3 tepsiye kadar pişirme için uygun
olan 3D Airmove özelliğiyle yemeğin
eşit pişmesi için uygun ısı dağılımı sağlıyor. Yemeğin iç sıcaklığını ölçerek en
doğru pişirme sonuçları alan S5 fırın ile
şef kalitesinde lezzet dolu yemekler
çıkarmak mümkün. Kalabalık misafirlerin davetli olduğu kutlamaların tüm
menüsü, 72 litrelik geniş iç hacim ile
kolayca hazırlanabilir.

Silverline ile mutfakta geçirilen
zaman daha konforlu...
Temizliği kolaylaştırmak için geliştirilmiş
buhar destekli teknoloji bulunan tüm S
serisi fırınlarda ısı, suyu buhara dönüştürüyor ve yumuşayan yiyecek atıkları
zahmetsizce temizleniyor. Rahat temizlik için fırın kapı camları, yan tel raflar ve
teleskopik raylar kolayca takılıp çıkarılabiliyor.

New
Melamine Faced Ultiface Panel
Melamin Kaplı Ultiface Panel
With the modern and original
texture of our new Nova surface,
we present our customers
freedom of design on different
perspectives.
Nova yüzeyimizin modern ve
özgün dokusu ile müşterilerimize
tasarim özgürlüğü sunuyoruz.

What is Ultiface?
Arkopa’s new member Ultiface is a premium collection which can make and give
feeling of natural touch on decorative MDF panels with highly valuable melamine
faced textured surfaces.These surfaces aim to make you as living in the nature
and give comfortable creative living spaces. Ultiface Vision takes inspiration from
nature, Mission aims to create a valuable & sustainable living spaces with giving
guarantee of long life-cycle with aesthetic approach and various concepts.
Ultiface Nedir?
Arkopa’nın yeni üyesi Ultiface, yüksek değerli ve dokulu yüzey yapısına sahip doğal
dokunuş hissini alabileceğiniz melamin kaplı premium dekoratif panellerdir. Bu
yüzeyler size doğanın bir parçası olduğunuzu hissettirmeyi, konforlu ve yaratıcı
yaşam alanları sunmayı amaçlamaktadır. Ultiface vizyonu doğadan ilham alan,
misyonu ise estetik anlayış ve farklı konseptler ile uzun yaşam döngüsü garantisi
vererek değerli ve sürdürülebilir yaşam alanları yaratmayı hedeﬂiyor.

ULTIFACE
E - Catalog | E - Kata
Katalog
Fabrika
J Organize Sanayi Bölgesi 17. Cadde No: 2/C 38070
Melikgazi / KAYSERİ / TÜRKİYE
 +90 352 321 26 11 9 +90 352 321 26 10
Ó arkopa@arkopa.com.tr

E-Swatch | E-Kartela

S öy l eşi
Arkopa Yenilikler Sunmaya Devam Ediyor

Arkopa Ahşap Panel Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Sayın Mustafa Kılıçer ile yaptığımız söyleşiyi sizlerle paylaşıyoruz.

Firmanız ve ürünleriniz hakkında
kısaca bilgi alabilir miyiz?
Arkopa Ahşap Panel Sanayi A.Ş. 2003
yılında Kayseri Merkez OSB’de kuruldu.2003’ten bu yana profil imalatı ile
başlayan üretim hikayemiz Panel,
Postform kapak, Kasa-Pervaz, Süpürgelik, Çekmece Kasa, Derin Dokulu Ultiface
Panel ve Hazır Profil Kapak imalatı ile
devam etti. Bu yıl Softform Kapak, başladığımız günden beri ürün çeşitliliğimizi
arttırarak müşterilerimize her gün daha
iyi hizmet verme ve sektöre değer
katma gayreti içerisindeyiz. Yarı mamul
ürünlerimiz ile dekorasyon endüstrisine
çeşitlilik katıyor ve mobilya üreticilerine
yan sanayi hizmeti veriyoruz. Yerel
Pazarda üretici ve inşaat sektöründeki
partnerlerimiz ile yoğun çalışma içerisindeyiz, Global Pazarda da 70’i aşkın
ülkede Türkiye’yi temsil ediyoruz ve
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üretimimizin %70 ‘ini ihraç ediyoruz.
2022 yılı firmanız adına nasıl
geçiyor?
2022 yılı hedeflerimiz doğrultusunda
ilerliyor, yeni ürünler ile çeşitliliğimizi ve
kapasitemizi artırarak devam ediyoruz
memnunuz ve sektörel anlamda da
2022’de olduğu gibi 2023’te de bu
ivmenin devam edeceği öngörüsündeyiz.
Dünden bugüne mobilya yan sanayinin / levha sektörünün gelişimini
değerlendirir misiniz? Sektörün
geleceği ile ilgili beklentileriniz ve
düşünceleriniz nelerdir?
Mobilya yan sanayi ve levha sektöründe
büyüme ve gelişim her yıl devam ediyor.
Her yıl yatırımların devam edeceğini ve
sektörümüzdeki iş hacminin özellikle

Türkiye’de ciddi düzeyde artacağını
düşünüyorum.
Ürünlerinizdeki
bahseder misiniz?

yeniliklerden

Bu yıl dolu dolu bir yıl geçirdik ve çok
çalıştık yenilikler ile geliyoruz diyebilirim. Bu yenilikler arasında geliştirdiğimiz çekmece kasa hizmeti, devam eden
derin dokulu ultiface ve diğer serilerimize inovatif yeni dekorlarda var, aynı
zamanda da yepyeni ürünlerde var
örnek olarak hazır kapak hizmetimizde
ürün gamımıza yeni kattığımız Softform
Kapak çeşitleri, dekorasyon endüstrisine
kattığımız yeni Duvar Panelleri, Profil
kapak hizmetimizdeki yeni inovatif
ürünler, ilk defa tanıtacağımız merak
edilen Resista Matt dekor serimiz ve İç
mekan kapılarında da yepyeni ürünler
ile karşınızda olacağız.

Duvar Paneli: Farklı tasarımların kolay
uygulanabilirliğini sağlayan geçme
sistemi ile mekanlarınızın duvar ve talep
ettiğiniz iç mekan bölgelerindeki
tasarımları hızlıca canlandırın. Mekanlarınıza derinlik ve sıcaklık katan duvar
panelleri ile keskin tasarımları keşfedin.

Ultiface: Yeni eklenen Dalga ve Nova
yüzeylerimiz ile Ultiface panellerimiz
mekanlarınıza doğallık katacaktır. Derin
yüzey hissiyatı ve senkronize detaylar ile
mobilyanıza yeni detaylar katacak.

Softform Kapak: Kendinden kulplu
farklı opsiyonları ile arkopa paneller ile
birleşip istediğiniz kombinasyonu
yapmanıza yardımcı olur.

Resista Matt ; 10 renkten oluşan çizilme direnci yüksek ve parmak izi bırakmayan yeni serimiz panelde ve profilde
ipeksi dokusuyla dikkat çekiyor.

Hazır Profil Kapak: Kolay tasarlamaya
yardımcı olan yeni Hazır profil kapak
tasarımlarımız ve opsiyonlarımız ile
karşınızdayız.

Yeni Nesil Kapı: Folyo kaplı yangına
dayanıklı kapılarımız hem daha premium görünür ve hissettirir. Kasa ile kapı
uyumunu siz birçok farklı renk opsiyonu
arasından seçin biz üretelim.

Verdiğiniz bilgiler için teşekkür
ederiz.

m.b.s.
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Zanaat ve teknolojinin mükemmel kombinasyonu: Kraftizen

Cosentino, 5 Eşsiz Rengi Kullanıcılarla Buluşturuyor

Umber

osentino’nun ultra kompakt
yüzeyi Dekton’un yeni renk koleksiyonu Kraftizen, zengin renklere
ve derin dokulara sahip kadifemsi yüzey
özellikleriyle ile beş duyuya seslenen
dayanıklı
bir
yüzey
yaratıyor.
Zanaatkarların yüzyıllar boyunca
mükemmelleştidiği tekniklere teknolojik bir yorum katan Umber, Nacre,
Argentium, Micron ve Albarium zeminler, duvarlar, masalar ve tüm yüzeyler
için ilham veriyor.

C

Zamansız ve asi bir renk: Umber
Kendine has eşsiz özellikleriyle zamansız ve asi bir görünüm sunan Umber,
topraktan aldığı sıcaklığı ve rahatlığı
yüzeyin her noktasına yansıtmayı
başarıyor. 2023’ün dekorasyon trendleri
arasına giriş yapan Umber, yaşam
alanlarının her kısmında uyumlu
duruşuyla öne çıkıyor.
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Nacre evlere sedef dokunuşu getiriyor
Tüm duyuları harekete geçiren Nacre, tasarımın her santimine eşlik ediyor.
En ince ışık ve gölge etkileşimini her dokunuşa yayan bu özel renk, yüksek
dekoratif ve duygusal değer için de özel bir zevk alanı yaratıyor. Bu ayrıcalık
ise evlere sedef dokunuşu ve dalgaların sesini getiriyor.

Argentium

Argentium çarpıcı bir görünüm
sunuyor

Yaşam alanınızda Micron ile huzur
etkisi

Albarium tek başına tüm atmosferi
değiştirebiliyor

Hem sıcak hem de soğuk bir atmosfer
yaratmak isteyenlere çarpıcı bir
görünüm sunan mat gri Argentium
rengi, hayal ettiklerinizi özgün ve en
özel alanlarda yaşanabilir kılıyor.
Yaşadığınız her andan ilham alarak
evinizi, farklı alanlar özelinde tasarlamanıza yardımcı oluyor.

Zarif ve ölçülü bir renk olan Micron’un
desenleri onu canlı ve nefes alan bir
malzeme haline getiriyor. Bu derin renk,
evlere huzurlu bir hava katarak rahatlatıcı bir sakinlik duygusu sağlıyor.

Mermer tozuna atıfta bulunan pudramsı bir beyaz olan Albarium rengi, kullanıldığı mekanlara incelik katıyor.
Kullanıldığı alan fark etmeksizin, evin
farklı noktalarında tek başına tüm
atmosferi değiştirebilme gücünü de
elinde tutuyor.

Micron

Albarium

m.b.s.

31

Mutfağınızda ahşabın
sıcaklığını yaşayın..
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Mutfağınızda ahşabın sıcaklığını yaşayın..
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Mutfağınızda ahşabın sıcaklığını yaşayın..
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60 milyar dolarlık Seramik Sektörü 7-11 Kasım’da UNICERA’da buluşuyor

Dünya Seramik Sektörü İstanbul’da

ürk seramik sektörünün gelişiminde önemli rol oynayan UNICERA
İstanbul Seramik Banyo Mutfak
Fuarı, 7-11 Kasım 2022 tarihlerinde
İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy’de kapılarını açıyor. UNICERA Uluslararası
Fuarcılık A.Ş. ve TG Expo Uluslararası
Fuarcılık A.Ş. tarafından, Türkiye Seramik
Federasyonu (TSF) ve Tesisat İnşaat
Malzemecileri Derneği (TİMDER) iş birliği ile düzenlenen UNICERA Uluslararası
Seramik Banyo Mutfak Fuarı, uluslararası
bir marka olarak Türkiye’nin yanı sıra
seramik sektörüne yön veren dünyaca
ünlü firmalarının da katılımıyla her sene
artan bir ivme ile yerli ve yabancı
katılımcı ve ziyaretçileri ağırlamaya
hazırlanıyor. 60 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan dünya seramik pazarının 2’inci
tedarikçisi konumunda olan Türkiye,
UNICERA ile yeni pazarlara yelken
açmak için kolları sıvadı.

T
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Sektörün en büyük ticaret platformu
Seramik sektörünün ülkemizdeki en
büyük ticaret platformu olma özelliği
taşıyan UNICERA Uluslararası Seramik
Banyo Mutfak Fuarı'nın ulusal ve uluslararası birçok markaya ev sahipliği yapmaya hazırlandığını vurgulayan TG Expo
Uluslararası Fuarcılık Genel Müdürü

Cem Şenel

Cem Şenel, "Fuarda banyo ürünleri,
zemin-duvar kaplamaları, seramik
işleme teknolojileri, mutfak ürünleri,
dekorasyon ürünleri, ambalajlama,
depolama gibi pek çok ürün görücüye
çıkacak. Dünyanın en önemli üreticileri,
yeni sezon ürünlerini ilk kez UNICERA’da
dünya seramik sektörünün beğenisine
sunacak. Katılımcı firmalarla uluslararası
alıcılar yeni ticaret anlaşmalarına imza
atarak ekonomiye yön verecek." dedi.
Fuarın, Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB
tarafından desteklendiğini söyleyen
Şenel, yıldan yıla artan istikrarlı büyüme
grafiği ile dikkati çeken UNICERA, 80 bin
m2 alanda yapılacak olup tarihinin en
büyük metrekareli fuarı olacak. Cem
Şenel, tarihi ziyaretçi rekoru kırılması
öngörülen fuara, 100’den fazla ülkeden,
on binlerce satın almacı ve profesyonel
ziyaretçinin beklendiğini iletti.
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Ziyaretçi ve ticaret rekoru beklentisi
Başta Türkiye olmak üzere Avrupa ve
bölge ülkelerden firmaların katılacağı
fuara; İtalya, Portekiz, Yunanistan, Hong
Kong, Polonya, Rusya, Portekiz,
Litvanya, Avustralya, BAE, Kolombiya,
Çek Cumhuriyeti, İspanya, Fransa,
Bulgaristan, Çin, Kıbrıs’tan katılımın
gerçekleşeceğini ifade eden Şenel,
"Seramik sektörünün lider firmalarına
ait 1.200’ün üzerinde markanın yeni
ürün ve hizmetlerinin sergileneceği
fuarda; ziyaretçilerin yeni ürünlerle
buluşması, katılımcı firmaların da
tanıtımlarını en etkili şekilde yapmaları
ve iş hacimlerini artırmaları hedefleniyor. Seramik ve yapı sektörünün lider ve
ihracatçı markalarının bir araya geldiği
Türkiye'nin en büyük ihtisas fuarı UNICERA İstanbul, sektörün en yenilikçi ürün,
tasarım, malzeme ve teknolojilerine
sahne olacak. Türkiye’nin yanı sıra
seramik sektörüne yön veren uluslararası markaların katılacağı fuarın, bu yıl da
katılımcı, ziyaretçi ve ticaret hacmi ile
yeni bir rekora imza atması bekleniyor."
diye konuştu.

Sağlık Gereçleri (SSG) üreticisi olduğunu, sektörün doğrudan 35 bin, dolaylı
olarak 200 bin kişilik istihdam sağladığını
kaydeden
Türkiye
Seramik
Federasyonu (TSF) Yönetim Kurulu
Başkanı Erdem Çenesiz, ihracata dayalı
ve yüzde 82 katma değer yaratan bir
sektör olduklarını ifade etti. Çenesiz,
Seramik Sağlık Gereçleri (SSG) üretiminde Avrupa’da birinci, dünya da dördüncü sırada yer alırken; karo seramik üretiminde ise, Avrupa’da ikinci, dünyada
altıncı sırada yer aldığını açıkladı.

Erdem Çenesiz, "Yaptığımız ihracat,
daha yüksek ihracat yapan sektörlerden
düşük gibi görünse de yüzde 82 gibi çok
yüksek bir katma değere sahiptir. İhraç
ettiğimiz her 100 doların, 82 doları yurt
içinde kalmaktadır. Dolayısıyla seramik
sektörünün yapmış olduğu 2 milyar
dolarlık ihracat bazı sektörlerin 10
milyar dolarlık ihracatından daha fazla
katkı sağlamaktadır." dedi.

Seramik sektöründe üretimin yaklaşık
yüzde 40'ının ihraç edildiği ve yıllık
ihracat rakamının 2 milyar dolar seviyesinde olduğunu dile getiren TSF Başkanı

Avrupa’da başlayan resesyonun, tutar
bazında büyümeye rağmen ihracatın
miktar bazında düşüşüne yol açtığını
söyleyen Çenesiz, "Bunun sonucu
kaçınılmaz olarak üretimde duruşlar
gündeme getirecektir. Sektörümüzün
karşı karşıya bulunduğu olumsuz şartlar,
üreticilerimiz tarafından tolere edilebilecek sınırı da aşmış bulunmaktadır. Bu
dönemde istihdamı azaltmama ve yetişmiş işgücümüzü kaybetmeme adına
“Kısa Çalışma Ödeneğinin” devreye
sokulmasının önemli bir çözüm olacağı
inancındayız." dedi.

Fuara, üniversitelerden de yoğun katılımın olacağını sözlerine ekleyen Şenel,
UNICERA'nın önümüzdeki yılın seramik,
banyo ve mutfak trendlerini belirleyeceğini söyledi.
Seramikte 2 milyar dolarlık ihracat
Türkiye’de seramik sektöründe 7 bölgeye yayılmış, toplam 90 Karo ve Seramik

Erdem Çenesiz

"Kısa çalışma ödeneği devreye
sokulmalı"

Rusya-Ukrayna savaşının sektöre en
büyük etkisinin enerji fiyatları olduğunu
söyleyen TSF Yönetim Kurulu Başkanı
Erdem Çenesiz sözlerini şöyle tamamladı; "1 yıl içinde doğalgaz fiyatı yaklaşık
14 kat arttı. Maliyetlerimizdeki payı
yüzde 60'lara çıktı. Bunun dışında,
Ukrayna’dan temin edilen kil, savaş
nedeniyle gelmediği için yerli kil kullanımı arttı. Bu da iç piyasada hammadde
fiyatlarında ciddi artışlara neden oldu."

m.b.s.
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AGT Zemin Ve Mutfak-Banyo Çözümleriyle Unicera’da

hşabı tutku ve teknoloji ile geliştirerek dekorasyon ve mobilya
sektörüne hizmet eden AGT,
Mutfak, Banyo ve Seramik sektörünün
nabzının attığı UNICERA’da yer alacak.
AGT, 7-11 Kasım tarihlerinde İstanbul
Fuar Merkezi Yeşilköy'de gerçekleştirilecek fuarda mutfak mobilyası çözümleri
ve parke alternatifleriyle yeni bir vizyon
getirecek.

A

Ahşap bazlı mobilya ve dekorasyon
grubu ürünleriyle sektörüne öncülük
eden AGT, UNICERA’da da yer alarak
mutfak ve banyo mobilyasına dair
çözümlerini uluslararası katılımcılarla
buluşturmaya hazırlanıyor. AGT, şimdi
de Mutfak ve Banyo mobilyasına dair
çözümlerini UNICERA katılımcılarının
beğenisine sunacak. AGT UNICERA’da
antistatik ve suya dayanıklı parke
ürünlerini de sergileyecek.
UNICERA’da AGT standında göreceğiniz
ürünler ise şöyle olacak:
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Seramik Boyutunda Suya Dayanıklı
Laminat Parkeler

yüzey Yoga ve Marco Polo parkelerini
UNICERA’da sergileyecek.

Yalnızca konut değil, ofis ve trafiğin
yoğun olduğu alanlarda da tercih edilen
AGT laminat parkelerine suya dayanıklı,
doku ve renk seçenekleri bakımından
rakiplerinden ayrışan, 25 yıl garantili,
antistatik parke koleksiyonlarıyla
UNICERA’da olacak. AGT, Yeni doğal

Suya dayanıklı Mood parke koleksiyonu
ile laminat parkeye yeni bir soluk
getiren AGT, Mood koleksiyonu içerisine
yerleştirilen geniş ebatlı taş desenler ile
fuar katılımcılarına zeminde alternatif
bir ürün sunacak.
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Kapak ve Dekorasyon Malzemelerine
Yeni Panel Koleksiyonu 3P
AGT’nin Supramat koleksiyonu ile
yükselişe geçen mat trendi, Premium
Pet Panel koleksiyonu ile yeni bir boyut
kazandı. Solid renklerdeki zarafeti
mekânlara taşıyan 3P Panel koleksiyonu
dokulu yüzeyleri ile de yeni bir Premium
mutfak trendini başlattı.3P koleksiyonu
özellikle parmak izi bırakmama ve
yüksek çizilmezlik direnci ile de mutfaklara fonksiyonelliği sunuyor.
Türkiye’nin CDF Üreticisi AGT
AGT Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek,
en son üretim teknolojisini yüksek
kaliteli ve sürdürülebilir malzemelerle
birleştiren en yeni levha çözümlerinden
birisi olan Compact CDF’i üretmeye
başladı. Bu yeni ürün grubuna
UNICERA’da da yer verecek olan AGT,
ülkemizde daha çok ithal edilerek kullanılan bu ürünün yerli üreticisi olarak fuar
ziyaretçilerine yüksek yoğunlukta suya
dayanımlı özel AGT MDF’si ile üretilen
CDF koleksiyonunu tanıtacak.

m.b.s.
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Ege Seramik, 7 – 11 Kasım Tarihleri Arasında İstanbul
Unicera Fuarı’nda Yerini Alacak

Küçük Hexagonlar
Ege Seramik’in yeni koleksiyonunda yer alan küçük ebatlı hexagonlar, mekânlara hareket kazandıracak. Mat yüzeyi ve farklı
renk seçenekleri ile Prato, mermer desenli Luna ve pastel tonlar ile Macaron, ve Legacy standın ve koleksiyonun en dikkat
çeken ürünleri olmaya aday.
ge Seramik, global trendleri yakalayan yeni ürünlerinin bulunduğu
2022 Autumn Koleksiyonu’nu
Unicera Seramik Banyo ve Mutfak Fuarı

E

4. Hol’de müşterilerinin beğenisine
sunacak.
Eylül ayının son haftasında İtalya’da

düzenlenen Cersaie Fuarı’nda beğeni
toplayan koleksiyona ait yeni ürünler,
şimdi de yurt içinde Türkiye’nin en
önemli ihtisas fuarlarından biri olan

Alpi
60x120 cm ebadındaki tam parlak ve mermer desenli Alpi, ideal mekânlar yaratmak için tasarlandı. Doğallığın ve şıklığın
buluştuğu Alpi serisi pek çok mekânın zemininde ve duvarında tercih edilebilecek. Aynı zamanda Leaf mozaik dekoru ile de
iddialı tasarımlara imza atacak.
44
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Flow
Akar kenarlı hareketli dış çerçevesi, zarif rölyefi ve 7 farklı renk seçeneği ile sınırsız uygulama alternatifi sunacak Flow, 7,5x30 cm
ebadıyla duvarlarda hem minimal hem de nostaljik bir etki yaratacak.
Unicera’da tanıtılıyor. Ege Seramik,
pazara sunduğu bu yeni ürünler ile hem
yurt içi hem de yurt dışındaki müşterilerinin ihtiyaç duyduğu farklı ihtiyaçlara

çözüm sunmayı amaçlıyor. Özellikle
Moon, Flow, Alpi ve yeni 10 x 11,6 ebatlı
hexagonlar ilgi çeken ürünlerin başında
geliyor. Ege Seramik, sektörün en önemli

fuarlarından olan Unicera’da 5 gün
boyunca yeni koleksiyonunu tanıtmayı
ve hem yurt içi hem de yurt dışından
müşterileriyle buluşturmayı hedefliyor.

Moon
Seramik trendleri küçük ebatlar ile yeniden şekilleniyor.Mutfak ve banyolarda en çok tercih edilen ürünler arasına girmeye aday
olan Moon, 10x10 cm ebadı ve parlak yüzeyi ile Ege Seramik’in Unicera Fuarı’nda yer alacak bir başka yeni serisi. 4 farklı rengi
ile zengin renk kombinasyonu sağlarken, tamamlayıcı bir ürün olması sayesinde tüm seramik ürünlerine de eşlik ederek zengin
bir atmosfer sağlıyor.
m.b.s.
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Graniser Seramik Yeni Serilerini Unicera’da Tanıtacak

ürkiye’nin lider seramik üreticisi
Graniser Seramik, 7 – 11 Kasım
tarihleri arasında Unicera İstanbul
Seramik, Mutfak, Banyo Fuarı’nda
mevcut serilerinin yanı sıra 16 yeni serisi
ile yerini alacak.

T

Seramik sektöründe geliştirdiği kaliteli,
tasarım odaklı, çevreci ve fonksiyonel
ürünleriyle trend yaratan Graniser
Seramik, 7 – 11 Kasım tarihleri arasında
İstanbul’da sektör profesyonellerini
buluşturan Unicera İstanbul Seramik,
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Mutfak, Banyo Fuarı’nda 2. Hall’de A02
standında katılımcılarla buluşacak.
Bu sene fuarda ;
60x120 ebat soft renkli, klasik dokulara
sahip tasarımlar ile full lappato aplikasyonunun parlak etkisinin birleşiminden
oluşan elegant görünümlü seramikler,
Etkisi günümüzde de güçlü bir şekilde
devam eden ‘’terrazzo’’ dokusunun farklı
yorumlarından oluşan 80x80, 100x100
ve 60x120 ebat seriler

Mermer deseni ile sofistike ve zamansız
bir etki yaratan 60x120 80x80, 100x100
ve 60x120 ebat yeni serileri ile yerli ve
yabancı binlerce profesyonel ziyaretçinin ağırlandığı fuarda Türk seramiğinin
gücü birkez daha vurgulayacak.
“Seramik sektöründeki trendleri her
tarza ve mekana uyum sağlayan
tasarımlarımızla, yenilikçi bir yorumla
değerlendiriyoruz. Yaratıcı tasarım
gücüyle oluşturduğumuz serilerimiz ile
dünya genelinde fark yaratmaya bu yıl
da devam edeceğiz.”
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UNICERA Fuarı’nda Güral Seramik ve Güral Vit,
Tüm Dikkatleri Üzerine Çekecek

erli ve yabancı binlerce ziyaretçiye
ev sahipliği yapan seramik, banyo,
mutfak sektörünün öncü global
ticaret platformlarından biri olarak öne
çıkan UNICERA, 07-11 Kasım tarihleri
arasında, CNR EXPO İstanbul Fuar
Merkezi’nde Türkiye’nin yanı sıra
seramik ve vitrifiye sektörüne yön veren
dünyaca ünlü firmaların da katılımıyla
gerçekleşecek. Ödüllü tasarımlarıyla
Güral Vit ve Türkiye’nin son büyük
yatırımlarından olan yepyeni, modern
tesislerinde, alanındaki en ileri teknolojik olanaklarla üretim yapan Güral 29
Ekim Seramik Fabrikası’nın en yeni
ürünleri UNICERA İstanbul - Uluslararası
Seramik Banyo Mutfak Fuarı’nda ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Y
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Häfele Concept’in Konutlarda Benzersiz Bir Deneyim
Yaşatan Yeni Koleksiyon ve Ürünleri Unicera’da!

ayrimenkul sektöründe fark
yaratan Häfele Concept iş
modeliyle büyüme ivmesini her
geçen gün artıran Häfele, üretici ve
kullanıcıların tüm ihtiyaçlarına çözüm
olacak yeni banyo aksesuar ve vitrifiye
grupları, mutfak ankastre ürün grubu ve
iş ortaklarına ilham veren 2022 koleksiyonunun yeni mekanlarıyla Unicera’da
yer alacak.

G

Önümüzdeki yıl 100. yılını kutlamaya
hazırlanan Häfele, fark yaratan çözümleri ve yenilikçi iş modelleriyle evlerde,
çalışma alanlarında ve mikro yaşam
alanlarında yaşam deneyimlerini değiştiriyor. Geniş ürün gamını Häfele
Concept iş modeli altında ilham veren
mekan koleksiyonlarına dönüştüren ve
böylece mutfaklar, banyolar ve giyinme
alanlarında benzersiz bir kullanıcı
deneyimi yaratan firma hem yeni koleksiyonları hem de banyo ve mutfaklar
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için yeni ürün gruplarını ilk kez katıldığı
Unicera Fuarı’nda beğeniye sunacak.
Banyo ürün grubunu yeni aksesuarlar ve
vitrifiye grubuyla genişleten Häfele,
alışılagelmişin dışında renk alternatifleri
sunabilmenin yanı sıra aynı renk ve stil
ailesi içinde sunabildiği ürün gamını
oldukça genişletti. Banyo ürün ailelerini
6 farklı renkte oluşturan Häfele, ayrıca
aynı renk grubu içinde kare ve yuvarlak
form seçenekleri ile klasik, neoklasik ve
modern stil seçenekleri sunabiliyor.
Böylece renk seçimi, form seçimi ve stil
seçimi özgürlüğünden gelen estetik
görünüm mekanlara şıklık katıyor.
Fark yaratan ankastre ürünleri
Häfele mutfak çözümlerinde ise mobilya
aksesuar ve donanımlarıyla sınırlı
kalmayıp ankastre ürün grubuna da
giriyor. Klasik ve neoklasik mekanları
tamamlayan rustik görünümde ankas-

treler parlak altın, antik gümüş ve antik
bronz olarak üç farklı renk seçeneğiyle
fuarda yer alacak. Mutfaklara modern
bir pırıltı veren ve hijyen hissi katan cam
ankastre serisini siyah, beyaz ve gri renk
alternatifleriyle bulmak mümkün. Tüm
zamanların vazgeçilmezi olan paslanmaz çelik ankastre serisi oldukça zengin
boyut seçeneğiyle ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Dar mutfaklara özel 45
cm’lik ocak, fırın ve davlumbaz gibi özel
çözümler veya parlak rose gibi göz alan
yenilikçi renkler de Häfele’nin yeni
ankastre ürün grubunun göze çarpan
parçalarından. Ayrıca premium çözümler serisinde indüksiyonlu ocaklar ve
beklentilerin ötesine geçen özel işlevli
fırınlar ile ada tezgahlara özel tasarımlı,
renk seçenekleriyle göze çarpan, mutfak
ve yaşam alanlarını bütünleştiren ada
davlumbazları Häfele’nin ürün gamında
bulmak mümkün olabilecek.
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Yaşam deneyimini değiştiren çözümler
Häfele Concept’in ilham veren 2022 koleksiyonunu da Unicera
Fuarı için genişleten firma mekanların tüm ihtiyaçlarını
konforlu, estetik ve benzersiz çözümlerle karşılayarak evlerde,
çalışma alanlarında ve mikro yaşam alanlarında deneyimi
değiştirme iddiasını güçlendiriyor. Hem ürün kalitesi hem de
iş modeli olarak sürdürülebilirliği de odağına alan Häfele,
farklı bütçe ihtiyaçlarını da göz ardı etmeden koleksiyonların
içinde alternatif çözümler üretebiliyor.
Mobilyalara 4. boyut getiren LED aydınlatma çözümleri
Häfele’nin alamet-i farikalarından biri ise mobilyaya dördüncü
boyut katan aydınlatma. Mutfak ve banyo mobilyaları ile
giyinme alanı ve vestiyer gibi her tür mobilyaya entegre edilebilen aydınlatma çözümleri ambiyans aydınlatması, işlev
aydınlatması ve odak aydınlatması olarak kurgulanıp; oluşturulan farklı senaryolar kumanda ile yönetilebiliyor.
Yeni koleksiyon ve ürün gruplarını ilk kez Unicera’da sergileyecek olan Häfele 1. salon C05 numaralı stantta iş ortaklarını
ağırlamaya hazırlanıyor.

m.b.s.
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ORKA Banyo Yeni Koleksiyonu İle UNICERA Fuarı’nda

RKA
Banyo,
UNICERA
Uluslararası Seramik Banyo
Mutfak Fuarı’nda en yeni banyo
mobilyası tasarımları ile yer alacak.
Türkiye’de 30 yıldır inovatif ve özgün
tasarımlara imza atan ORKA Banyo,
zengin ürün yelpazesi ile sadece yurt
içinde değil tüm dünyada fark yaratan
banyo mobilyalarını sektör profesyonelleri ve ziyaretçilerle buluşturacak.

O

Banyoları yaşanabilir mekânlara dönüştürmek üzere, çeyrek asrı aşan tecrübesi
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ile inovatif, şık ve kullanışlı ürünler
sunan ORKA, 7-11 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek UNICERA Uluslararası
Seramik Banyo Mutfak Fuarı’nda yeni
tasarımlarını görücüye çıkaracak.

gerçekleşecek fuarda ORKA Banyo, yılların tecrübesiyle birleştirdiği profesyonel
işçilik ve üstün teknolojiyle hayata
geçirilen banyo mobilyalarıyla yine
dikkatleri üzerine çekecek.

Sektördeki tasarım ve üretim gücünü
güçlü tasarımcı iş birlikleriyle taçlandıran ORKA, Milano'daki ofisi Aksu/Suardi
ile başarılarını katlayan tasarımcı Sezgin
Aksu ve İtalyan tasarımcı Massimiliano
Braconi koleksiyonlarıyla fuara estetik
ve fark katacak. İstanbul CNR Expo’da

Bütünsel tasarım yaklaşımı ile kullanım
kolaylığını konforla buluşturan, dünya
standartlarında kaliteye sahip fonksiyonel ürünler geliştiren ORKA Banyo, her
bütçeye ve mekâna uygun tasarımlarıyla
UNİCERA Fuarı’nda 4. Hall B04 numaralı
stantta katılımcılarla buluşacak.
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Doğal QUA şıklığı UNICERA’da
QUA Granite’nin Yenilikçi Ürünleri UNICERA Fuarında

UA Granite, UNICERA Uluslararası
Seramik Banyo Mutfak Fuarı’nda
2500 metrekarelik alanıyla en
yenilikçi ürünlerini ziyaretçilerin ve
sektör profesyonellerinin beğenisine
sunacak. QUA Granite’in 3. hall 3-B01
numaralı standında aynı zamanda 7
mm’lik devrim niteliğindeki yeni ince
formlu ürünleri de yer alacak.

Q

Üstün desen ve renk teknolojisiyle
doğanın tüm canlılığını mekanlara
taşıyan Qua Granite, son tüketicinin ve
sektör profesyonellerinin değişen
ihtiyaçlarına yönelik en yeni tasarımlarını 7-11 Kasım tarihleri arasında İstanbul
Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek olan
UNICERA Uluslararası Seramik Banyo
Mutfak Fuarı’nda sergileyecek.
QUA Granite UNICERA Fuarı’nda, 2500
metrekarelik bir alanda banyo, mutfak,
tüm yaşam alanları için oluşturduğu en
yeni koleksiyonlarını, sektör profesyonelleri ve ziyaretçilerin beğenisine
sunacak.
Devrim niteliğinde 7mm’lik ürünler
QUA Granite, çevre üretim teknolojisi,
binaların yükünü azaltan hafifliği, üstün

dayanıklılık ve estetik görünümüyle
hayal gücünün ilham kaynağı olan
7mm’lik devrim niteliğindeki yeni ince
formlu ürünleriyle fuarda yerini alacak.
Birçok üstün özellik sunan 7 mm’lik
granitler, %0,5’in altında su emme
derecesine sahip olurken aynı zamanda
dezenformasyonu az, esnekliği yüksek
ve oldukça hafif bir yapısı bulunuyor.
Ayrıca kolay temizlenebiliyor, kırılmaya,
çizilmeye ve kimyasalların yanı yüksek
ısı ve don gibi olumsuz koşullara karşı
da üstün bir dayanıklılık gösteriyor.
4 farklı şekilde kombinlenme özelliğine sahip Sukha Bookmatch…
QUA Granite’in fuarda tanıtacağı bir
diğer ürünü ise Sukha Bookmatch…
60x120 ebatlarında, 8 farklı yüzeye
sahip olan Sukha Bookmatch, tüketicilerin tercihine göre 4 farklı şekilde
kombinlenme özelliği ile ön plana
çıkıyor.
Yenilikçi ve kullanıcı dostu ürünleriyle
QUA Granite, bu yıl UNICERA
Uluslararası Seramik Banyo Mutfak
Fuarı’ndaki 3. hall 3-B01 numaralı stantlarda ziyaretçiler ile buluşacak.
m.b.s.
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Rino Seramik Porselen,
Unicera Fuarı 8.
Salondaki Standında
Çözüm Ortaklarını Ve
Potansiyel Müşterilerini
Ağırlamaya
Hazırlanıyor

eramik sektörü adına uluslararası
değeri bulunan bir etkinlik olarak
Unicera 2022 dünyanın dört bir
yanından gelecek olan sektör profesyonellerini ağırlamaya hazırlanıyor. 7-11
Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar
Merkezinde gerçekleşecek etkinlikte
Türk seramik sektörü bir araya gelerek,
seramik alanındaki inovasyonlar ve
özgün tasarımlar görücüye çıkacak.

S

Eylül ayı sonunda İtalya’da gerçekleşen
Cersaie Fuar’ında global etkileşimlerle
beslenen seramik sektörü, Unicera
2022’de de yeni ürünler, fikirler ve
tasarımlar ile çözüm ortakları ile yüz
yüze iletişim fırsatı yakalayacak.
İçerisinde bulunduğumuz dönem, tüm
dünyayı etkisi altına alan enerji krizi,
yükselen enflasyonla artan maliyetler
sebebiyle küçük üreticilerin üretime ara
verdiği, büyük üreticilerin ise kapasitelerini düşürdüğü bir dönem olarak değerlendirilmesine
rağmen
özellikle
Avrupa’nın bu konudaki dezavantajlı
durumunu fırsata çevirmeye çalışan
Türk seramik üreticileri adına hareketli
ve umut vaat eden bir süreç olarak
görülebilmektedir.
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Unicera Fuarı, Türk seramik sektörünün
üretim ve ham madde gücünü ortaya
koyabileceği büyük bir fırsattır.
Kapasite olarak Türkiye’nin en büyük
seramik karo üreticilerinden olan Rino
Seramik Porselen, her yıl olduğu gibi 8.
Salondaki standında çözüm ortaklarını
ve potansiyel müşterilerini ağırlamaya
hazırlanıyor. Uluslararası pazarda büyük
talep gören 2cm’lik outdoor karoları ve
yaratıcı tasarımları özgün mekânlarla

buluşturan 60x120cm ebadındaki
porselen karolarının yanı sıra, seramik
serüveninin vazgeçilmezi 30x60,30x90
duvar ve 45x45,60x60 yer karolarını
sergileyecek olan Rino Seramik
Porselen, üretim kapasitesi ve kalitesinin verdiği güç ile Unicera 2022’de de
mevcut iş ortakları ile yeni stratejiler
ışığında ilişkilerini güçlendirirken,
potansiyel fırsatlar ile de sürdürülebilir
ortaklıklar kazanmayı hedeflemektedir.

2022
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Themore Concept, 7-11 Kasım’da UNICERA’da

utfak ve banyo mobilyalarıyla
beraber, kapı ve dekorasyon
ürünlerini aynı çatı altında üreten,
tek noktadan her türlü ihtiyacı çözebilen
Themore Concept; trendlere yön veren en
yeni ürünleriyle Uluslararası Seramik Banyo
Mutfak Fuarı UNICERA İstanbul’a katılıyor.
Marka,
07
11 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek fuarda, birbirinden özel Arel Slim
Banyo, Arel Mutfak, Sven Mutfak ve Trinity
Mutfak koleksiyonlarını sergileyecek.

M

Sektöre yeni bir ses getiren tasarımlara
imza Themore Concept, Arel Slim
Banyo, Arel Mutfak, Sven Mutfak ve
Trinity Mutfak gibi yeni teknolojilerle
geliştirilen sıra dışı tasarımların yanında
birçok prestijli ürünüyle donattığı 322
metrekarelik standında, sektör profesyonellerini ve ziyaretçilerini ağırlayacak.
Tasarımsal açıdan Themore Concept
markasının farklılıkları vurgulanırken,
yeni tasarımlardan Hasır Kapak ve

Varaklı Trinity Exclusive’in ekru ve siyah
renkleri ilk kez ziyaretçilerle buluşacak.

Themore Concept, İstanbul Fuar
Merkezi’nde özgün, ergonomik ve üst
kalitedeki ürünlerini, yurt içi-yurt dışı
çözüm ortaklarının yanı sıra dekorasyon
tutkunlarıyla da buluşturacak. Themore
Concept, seramik, mutfak ve banyo
sektörünün ihracatına en büyük katkıyı
sağlayan UNICERA Fuarı’nda yenilikçi
tasarımlarını sektör profesyonelleri ve
fuar ziyaretçilerinin beğenisine sunacak.
Themore Concept, 8’inci salon A02
numaralı stantta, trendlere yön veren ve
müşteri ihtiyaçlarını karşılayan son
mutfak, banyo, kapı, dolap ve dekorasyon ürünlerini sergileyecek.

m.b.s.
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Seramiksan Sürdürülebilirlik ve Çevre Konseptiyle
Unicera’da ‘’İyi Dönüşüm Hareketi’’ Başlatıyor

eramiksan, son tüketici ve mimarların
değişen ihtiyaçlarına yönelik, doğadan
ilham alan en yeni tasarımlarını, 7-11
Kasım 2022 tarihleri arasında, İstanbul Expo
Center’da gerçekleşecek olan UNICERA
Seramik Banyo Mutfak Fuarında sergiliyor.
Banyo, mutfak, tüm yaşam alanları için
oluşturduğu en yeni vitrifiye, karo, yapı
kimyasalları ve banyo mobilyaları koleksiyonlarını, ‘’G01’’ standında sektör profesyonelleri ve ziyaretçilerinin beğenisine sunacak
olan Seramiksan, banyolarda tasarım algısını
güçlendiren vitrifiye ürünlerinin yanı sıra,
dekorasyonun vazgeçilmezi parlak mermer ve
taş görünümlü en yeni porselen karolarını yerli
ve yabancı ziyaretçileri ile buluşturacak.

S

Seramiğin yaşam döngüsü doğrultusunda, hammadde üretiminden satış
sonrası ilişkilere kadar sürdürülebilirliği
tüm iş süreçlerine entegre eden
Seramiksan’ın bu yıl Unicera konsepti
‘’İyi Dönüşüm Hareketi’’ odağında
sürdürülebilirlik, geri dönüşüm, çevre
üzerine şekilleniyor. Bünyesindeki ‘’Geri
Kazanım Tesisi’’ yatırımıyla seramik
atıkları tekrar işleyip hammadde olarak
üretim sürecine tekrar dahil ederek, sıfır
atık hedefleyen Seramiksan, Unicera
Fuarı’nda sürdürülebilir geleceğin
kapılarını aralayacak çeşitli etkinliklere
ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
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m.b.s.

#İyiYaşamİçin #İyiDönüşümHareketi
kapsamında, 8-9 Kasım 2022 tarihlerinde “İyi Yaşam İçin İyi Dönüşüm
Atölye”sinde kırık seramik parçalarının
altınla yeniden birleşmesinden doğan
ve 15. yüzyıla dayanan bir Japon “tamir
sanatı ‘’olan Kintsugi Sanatı ile seramiğin
farklı objelere muhteşem dönüşümüne
şahitlik edilecek. Ünlü mimar ve
içmimarların katılımıyla gerçekleşecek
olan bu atölyede Seramiksan’ın geri
kazanım tesisinde bulunan kırık
seramiklerin kullanımıyla sürdürebilirliğe ve geri kazanıma dikkat çekilmesi
amaçlanıyor.
Seramiksan’ın Unicera için özel olarak
hazırladığı fuar koleksiyonunda; global
tasarım trendine dönüşen parlak
mermer ve taş dokusunu yüzeylere
taşıyan büyük ebatlı karolar dikkat
çekiyor. Bunların arasında İlhamını
Amos’un sonsuz maviliği ve tarihi
zenginliğinden alan, parlak mermer
görünümlü ‘’Amos’’, Doğadan ilham alan
desenlerin büyüleyici hikayesini yansıtan ‘’Bahama’’, adını Giza Piramitlerinin
gizemli ve mistik havasından alan ve
Ünlü İtalyan Fior di Bosco mermerinin
en sıcak tonlarının hakim olduğu
‘’Giza’’ve İtalyan Breccia Capraia mermerinin en gösterişli halini yansıtan

‘’Rosella’’ serileri mermer parlaklığı ve
zarafetini yaşam alanlarına taşıyor.
Harmony, Trio, Dalyan ve City serileri ise
mat yüzeyleriyle doğal taş dokusunun
değişik renk kartelalarını yansıtıyor. Her
bir seri renk, doku ve desenleriyle kullanıcıların farklı yaşam tarzlarına hitap
ederken, Seramiksan’ın vitrifiye ürünleriyle de birleşerek mekanlarda tasarım
bütünlüğü yaratıyor.
Seramiksan’ın vitrifiye ürün grubunda
sergilenecek yeni serileri ise; ilk kez
Unicera’da sergilenecek olan klasik
stildeki lavabo ve klozet koleksiyonu,
Aura koleksiyonu içerisinde yer alan
yeni iki çanak lavabo modeli ismini
güneşten alan “Sole’’ ve kare geometrik
formuyla dikkat çeken ‘’Form’’ … Geniş
haznesiyle kullanıcıya rahat, işlevsel bir
alan sunarak su akışını kolaylaştıran
Satürn lavabo serisine eklenen yeni
kanalsız Rim-out asma klozetler ise
banyolardaki hijyen ve konforu artıyor.
Bir pisuvardan çok daha fazlasını sunan
Hill Akıllı Pisuvar serisine yeni eklenen,
mat siyah, mat beyaz ve parlak siyah
renklere sahip Rim-out asma klozet ve
asma bideler ise birbirini tamamlayarak
bütünsel bir banyo konsepti sunuyor.

2022
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Yurtbay Seramik, UNICERA Fuarı’nda “Sanat Nedir?”
Sorusuna Tasarımları ile Yanıt Arayacak

urtbay Seramik, 7 – 11 Kasım 2022
tarihleri arasında İstanbul Fuar
Merkezi’nde gerçekleşecek olan
UNICERA Uluslararası Seramik Banyo
Mutfak Fuarı’na katılacak. 5 gün sürecek
fuarda en yeni ürünlerini sergileyecek
olan Yurtbay Seramik, “Sanat nedir?”
sorusunun yanıtını, yeni koleksiyonu ile
misafirlerine vermeyi hedefliyor.

Y

Türkiye’nin en büyük, dünyanın en
büyük ikinci ihtisas fuarı olan UNICERA
Uluslararası Seramik Banyo Mutfak
Fuarı, 7 – 11 Kasım 2022 tarihlerinde
İstanbul’da kapılarını açıyor. İstanbul
Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan
fuara, Türkiye’de seramik sektörünün en
önemli temsilcilerinden olan Yurtbay
Seramik de katılarak en yeni ürünlerini
ve koleksiyonlarını sergileyecek.

Tasarımlarla, “Sanat nedir?” sorusunun cevabı aranacak
Tasarımlarında her zaman doğadan
ilham alan ve doğa – sanat ilişkisini ön
plana koyan Yurtbay Seramik, bu sene
de “Sanat nedir?” sorusunun cevabını
ürünleri ile yanıtlamayı hedefliyor.
“İçinde sanat var,” sloganı ile üretilen
ahşap, taş, mermer, tekstil dokulu en
yeni ve mevcut ürünlerini ziyaretçilerinin beğenisine sunacak olan Yurtbay
Seramik, fuar için uzun süredir titizlikle
çalışıyor.
“Görülen, bakılan ve sevilen her şeyin
sanat olduğunu” savunan ve kurulduğu
günden bu yana hedefleri arasında
seramik sektörüne ve ürün tasarımlarına
yeni bir soluk getirmek olan Yurtbay

Seramik standında, 9. Zeki Yurtbay
Tasarım Ödülleri Yarışması 1.sinin de
tasarımları sergilenecek.
Fuar ile Türk seramiğine olan ilginin
artması hedefleniyor
Yurtbay Seramik, Türkiye ve yurtdışından pek çok firma ve bireysel katılımcının katılacağı UNICERA Uluslararası
Seramik Banyo Mutfak Fuarı’nda Salon
5’te H02 numaralı stantta misafirlerini
ağırlayacak. 5 gün sürecek olan fuarın
Türkiye ve dünyada seramik sektörünün
gelişmesine katkı sağlaması ve Türk
seramiğine olan ilgiyi arttırması hedefleniyor.

m.b.s.
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Banyo mobilyalarında
seçkin tasarımlar..

58

m.b.s.

m.b.s.

59

60

m.b.s.

Banyo mobilyalarında
seçkin tasarımlar..
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Banyo mobilyalarında
seçkin tasarımlar..
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Vitrifiyede en yeniler
Minimal, Saf ve İnce: Creavit Volga
ürkiye’nin global banyo markası Creavit, 5 mm ince kenar
teknolojisiyle ürettiği Volga
tezgah üstü lavabosu ile banyoları
kusursuz incelik ve estetik ile buluşturuyor.

T

Yenilikçi, modern ve işlevsel
tasarımlarıyla banyoları özenle
dizayn edilmiş nitelikli mekanlara
dönüştüren Creavit; banyolarında
minimal ve sofistike bir görünüm
arayanlar için geliştirdiği Volga
tezgâh üstü lavabo serisiyle, kusursuz inceliği, estetiği banyolara
taşıyor.
Next lavabo serisinin 5 mm ince
kenar teknolojisiyle yeni bir
yorumunu sunan Volga, minimalist
hissi, yalın doğası ve kolay kurulumu sayesinde hem modern hem de
geleneksel banyolar için çok yönlü
çözümler sunuyor. Duvar bağlantısına gerek olmadan düz bir yüzeye
monte edilen tezgâh üstü lavabolar,
form ve malzeme dengesini kusursuz bir şekilde yansıtırken, daha
fazla saklama alanı yaratıyor.
Banyo, Gerçek
Buluşuyor

İncelik

ile

Creavit’ in mümkün olan en iyi kullanıcı deneyimini sunmak için biçim

ve işlevselliği bir araya getirerek
geliştirdiği Volga’nın; neredeyse
tüm boyuttaki tezgahlara uyum
sağlayan kare ve dikdörtgen forma
sahip dört modeli bulunuyor.
Pürüzsüz köşeleri ve 5 mm inceliğiyle zarif bir görünüm sunmasının
yansıra, seramik malzemenin
dayanıklı yapısı ve parlak beyaz
yüzeyi ile yalın ya da canlı renklerin
tercih edildiği tüm banyolara uyum
sağlıyor.
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E.C.A. SEREL’den Şık ve Kullanışlı ‘Helios’ Serisi
zun süre kullanılmaları sebebiyle kullanıcılar lavabo ve klozet tercihlerini yaparken oldukça titiz davranıyor. ‘Helios’ başlığı altında ürettiği lavabo ve klozet seçenekleriyle ürün arayış sürecinde titizlenen ve kafası
karışık olan kullanıcılara birbirinden şık ve
kaliteli ürünler sunuyor.

U

cıların tüm işlerini kolaylaştırıyor. Firma; ‘Helios’
serisi ile yuvarlak, oval ya da dikdörtgen gibi
çeşitli geometrik şekillerde klozet ve lavabolarıyla farklı kullanıcı inisiyatifine göre uygun
çözümler sunuyor. Etajerli model seçenekleri
bulunan lavabo ve klozetler asma ya da duvara
monte edilebilme özelliğiyle de alandan tasar-

Kişisel sağlık ve hijyen açısından seçilecek olan
klozet ve lavaboların hem işlevselliği hem de
kolay temizlenebilir olması önem taşıyor.
Emektar ürünlerini değiştirecek ya da evini
yenileyecek kullanıcılar mevcut alanlarını
konforlu ve verimli kullanmak için hem nitelikli
hem de şık tasarımlara yöneliyor. Temizlik kolaylığı ve modern görüntüyü önemseyen kullanıcılar ayrıca uzun süreli kullanımda çatlama ya da
kırılma riski olmayan uzun ömürlü ürünlere
yöneliyor. Bu noktada kullanıcıların akıllarındaki
tüm soruları ise SEREL ürünleri cevaplıyor.
Yıllardır yaşam alanlarına yönelik kaliteli çözümler sunan SEREL, Helios serisi ile banyo ve
tuvaletlere şıklık katarken, güvenilir ve uzun
ömürlü ürün arayan kullanıcıların da imdadına
yetişiyor.
SEREL’den Nitelikli ve Şık Çözümler
SERELin sunduğu çözüm önerileri ile kaliteli ve
uzun ömürlü ürünler tercih ederek kırılma, çatlama gibi risklerin önüne geçmek isteyen kullanı-

ruf etme imkanı sağlıyor. SEREL Helios serisindeki birbirinden şık tasarıma sahip etajerli lavabolar aynı zamanda çekmece ve dolap kullanımına
da olanak sağlıyor. Pürüzsüz yüzeyleriyle bakteri biriktirmeyen, kolayca temizlenen ürünler yüzde 100 hijyen sağlıyor. Uzun ve problemsiz kullanım
ömrüyle beklentileri fazlasıyla karşılayan ürünler sunduğu konfor ve kalite
kullanıcıların içini rahatlatıyor.

m.b.s.
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Vitrifiyede en yeniler
Kale Banyo’dan Üstün Tasarruf Ve Hijyen Sunan Klozet
anyoda akıllı ve bütünsel çözümler
üreten Kale Banyo, tasarruf ve hijyeni bir arada sunduğu yeni ürünü
Spirit SmartYıkama Asma Klozet ve
Klozet Kapağını tanıttı.

B

Klozet tercihinizde banyonuzdaki diğer
tüm ayrıntılarla uyumu yakalamak isteyebilirsiniz. Kale Banyo’nun özel ürün serilerindeki birbirinden şık klozetler size
aradığınız bu uyumu ve modern görünümü sunuyor.
Klasik klozetlere göre daha geniş ebatlarla tasarlanan yuvarlak hatlı Spirit
SmartYıkama Asma Klozet; 2,5/4 litre su
harcayan tasarruflu yıkama seçeneği ve
kanalsız yapısıyla üstün tasarruf ve
konfor sağlıyor.
Yuvarlak formuyla zarif bir görünüm
oluşturan Spirit Klozet Kapağı, ultra slim
yapısı ve yavaş kapanan SmartKapak
teknolojisiyle banyonuza fonksiyonellik
katıyor. Tak-çıkar sistemiyle klozet temizliğinde işinizi kolaylaştırıyor.
Akıllı
Teknolojiler
Sağlığınızı Koruyor

Banyonuzda

Klozet ve lavabolardaki hijyenin, evdeki
herkesin sağlığını koruması noktasında
sahip olduğu önemi bilen Kale Banyo,
SmartHijyen teknolojisini tüketicilere
sunuyor. Bu teknoloji sayesinde lavabo,
klozet, pisuvar ve klozet kapakları içlerinde bulunan gümüş iyonlar sayesinde
mikropların ölmesini sağlıyor.
Daha az kimyasal ve temizlik malzemesi
kullanarak, kısa sürede gerçekleştireceğiniz banyo temizliği ile doğaya karşı da
sorumluluğunuzu yerine getirebilirsiniz.
Klozetler için ayrıcalıklı seçenekler
sunmaya devam eden Kale Banyo’nun bir
diğer özel ürün seçeneği ise SmartKapak
ile üretilen sessiz kapaklardır. Patentli
menteşe sistemi ile kolay montajı, istediğiniz an temizleme imkânı sunan takçıkar özelliği ve ses çıkarmadan kapanan
bu klozet kapağı modelleri sağlamlığı ile
de uzun yıllar kullanım imkanını vadediyor.

66

m.b.s.

Yeni Nesil Roca Klozetlerinde Artık Rezervuara İhtiyaç Yok
asarımı günümüzün ihtiyaçlarına
göre yeniden yorumlayan Roca,
banyo alanlarını verimli kullanmak için akıllı klozete benzersiz bir
özellik ekliyor. Roca'nın özgün ürünlerinden biri olarak geliştirilen In Wash
In-Tank® akıllı klozet, benzersiz bir
tasarımla gömme rezervuarı klozetin
gövdesine yerleştiriyor. Böylece banyolarda ağır tadilat yapılamayacak projeler için çözüm sunuyor.

T

Hızla değişen teknoloji ile kullanıcılar
özellikle banyolarda daha konforlu,
kullanışlı, şık ve hijyeni üst seviyede
tutan tasarımlara yöneliyor. Ancak
şehir hayatında evlerin ve banyo
alanlarının küçülmesiyle birlikte
tasarım sınırlanıyor. Bu sınırı ortadan
kaldırmak için In-Tank® özelliğini geliştiren Roca, su
tankını hazneye entegre ederek küçük banyolara daha
çok alan imkanı veriyor.
Hareket özgürlüğüne imkan tanıyor
Sorunsuz kuruluma sahip In Wash In-Tank ®, istenilen
alana kolayca monte etme kolaylığı sunuyor. 10-20 santimetreye kadar yerden tasarruf sağlayarak daha fazla
hareket özgürlüğüne imkân tanıyor. Banyo tasarım
dinamiğini etkileyecek herhangi bir görüntüyü engellerken, minimalist tasarımı ile her alana mükemmel uyum
sağlıyor.
In wash akıllı klozet sisteminin parçası

Kendi kendini temizliyor
Tercihe göre beş farklı yöne konumlandırılabilen başlık,
su basıncını da üç yoğunluk seviyesine göre düzenliyor
ve kurutma özelliği yeni nesil bir hijyen deneyimi
sunuyor. Entegre başlığı, ayarlanabilen özellikleriyle,
filtreleme işlemine ek olarak her kullanımdan önce ve
sonra kendi kendini temizleyerek ekstra hijyen sağlıyor.
In Wash In-Tank ®, konforlu ve hijyenik özelliklerinin
yanında tümü uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen
içeriğiyle banyoları en yüksek standartlarla buluşturan In
Wash In-Tank® tasarımında olan benzersiz özelliklere de
sahip. Dört farklı ayarlı pratik bir LED gece aydınlatmasına sahip tasarım, kullanıcıları geceleri banyo ışığı açma
zahmetinden de kurtarıyor.

Konforlu ve hijyenik özelliklerinin yanında uzaktan
kumanda ile kontrol edilebilen içeriğiyle banyoları en
yüksek standartlarla buluşturan In-Wash® akıllı klozet
sisteminin bir parçası olan In-Tank ®, gömme ve konvansiyonel rezervuar kurulumu gerektirmiyor. İlk kez Roca'ya
özel yenilikçi Soft Air teknolojisinin kullanılmasıyla dikkat
çekiyor. Suyu tanktan klozetin üst kısmına yönlendirerek
oldukça etkili ve sessiz bir yıkama sağlıyor. Kurulumu
kolaylaştıran ve bakımı en aza indiren bir çözüm sunarken tadilat derdini de azaltıyor.
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Vitrifiyede en yeniler
Doğa’nın Güçlü Renklerini, Güçlü Forma Sahip Tasarımlar ile
Mekanlara Taşıyın
enilikçi, sürdürülebilir ve kullanışlı bir kimliğe bürünen dekorasyon modası,
bireylerin konforunu artıran, fonksiyonellikle tasarlanmış güçlü tasarımlara ve
onlara eşlik eden güçlü renklerin uyumu ile mekanlara hayat veriyor. Banyo
dekorasyonunun gizli kahramanları lavabo
ve klozetler ise klasik tasarımların ve alışılmış
çizgilerin dışına çıkarak, özgün formları ve
doğadan ilham alan güçlü renkleri ile
banyolarda hem estetiği hem de işlevselliği
tamamlıyor.

Y

Endüstriyel tasarımın önemli isimlerinden
Tasarımcı Bilge Nur Saltık’ın Seramiksan için
tasarladığı, Stella ve Livello Koleksiyonları
ise geometrik formları günlük hayata uyarlayan güçlü tasarım algısı ile hikayesi olan
banyolar sunuyor.
Kişiselleştirilmiş Banyo Deneyiminin
Güzelliğini Livello ile Yaşayın
Sevdiklerinizle bir arada olmanın güzelliğini
yaşatan Livello, iki seviyeden oluşan ikonik
tasarımı ve kişiselleştirmeye uygun pratik
çözümleriyle hayatınızı kolaylaştırarak,
banyolarınızı güzelleştiriyor. Mekanlara
derinlik kazandıran oval formu ve doğanın
güçlü renklerini barındıran renk paletiyle
ilham veren banyolar yaratıyor.
Stella’nın Elması Andıran Güçlü Formu ve
Işıltısıyla Büyüleneceksiniz
Köşeli kenarların güçlü görünümünü,
geometrik formların cazibesiyle birleştiren
Stella, oval ve silindirik olmak üzere iki farklı
tezgâh üstü lavabodan oluşuyor. Alışılmışın
dışında, elması andıran Origami formunu
kullanım alanlarına taşıyan Stella serisi,
lavabo, klozet ve bidesiyle banyolarda
tasarım bütünlüğü yaratıyor.
Satürn ile Banyolarda Yaşam Konforunu
Artıran Modern Bir Dünya
Geniş tasarımıyla kullanıcıya rahat kullanım
alanı sunan ve su akışını kolaylaştıran
modern tasarıma sahip Satürn, şimdi seriye
eklenen yeni Rim-out asma klozetleri ile
banyolardaki yaşam konforunuzu artıyor.
Yalınlık ve estetiğin bir arada olduğu
modern bir dünya yaratan Satürn’ün antrasit ve mat siyahtan oluşan güçlü renkleriyle
banyolarınızda sıradanlıktan kurtulun.
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Okula Temassız Ve Hijyenik Dönüş
ğitim yaklaşımlarının çoğu, çocukların kendi kendine yetebilen bireyler olarak yetişmelerinin önemine odaklanıyor. Çocuğun yetişkin
desteğine ihtiyaç duymadan hareket edebilmesi
hedeflenirken, tuvalet söz konusu olduğunda devreye
hijyen de giriyor. VitrA’nın Sento Çocuk Koleksiyonu, okula
temassız ve hijyenik dönüş için gereken tüm ürünleri bir
arada sunuyor.

E

VitrA’nın “yeni başlayanlara özel banyo çözümleri” söylemiyle kullanıma sunduğu Sento Çocuk Koleksiyonu, okula
dönüşte temassız ve hijyenik kullanımı bir arada sunuyor.
Çocuklara banyoda güvenli bir ortam vaat eden koleksiyon, temassız öözelliğe sahip armatürlerle el yıkama
esnasında herhangi bir yere dokunma zorunluğunu
ortadan kaldırıyor. Ergonomik tasarımıyla tuvalet deneyimini çocuklar için kolaylaştırıyor. Zararlı bakteri oluşumunu engelleyen özel sır teknolojisi VitrA Hygiene ile seramik
ürünlerde bakteri oluşumu %99,9 oranında önleniyor.
Çocukların kişisel gelişimi için iki kritik eşik olan 3-5 yaşve
5-6 yaş aralıklarındaki tuvalet kullanımına odaklanan
koleksiyon, yaş ve cinsiyet kırılımının yanı sıra boy, kilo ve
diz yükseklikleri de dikkate alınarak çocukların tuvalet
davranışlarını dikkate alıyor. VitrA inovasyon Merkezi
Ergonomi Laboratuvarı’nda mühendisler tarafından geliştirilen koleksiyon, bu dönemlere özel tasarlanmışürünleriyle, tuvalet deneyimini doğal bir sürece dönüştürmeyi
hedefliyor. VitrA’nın çocuklara özel, dikkat çekici renk ve
tasarımlara sahip koleksiyonu, çocukların eğlenceli dünyalarına uyum sağlıyor.
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Bien, Cersaie Fuarı ve 2gether Gecesi İle İtalya’da
Gövde Gösterisi Yaptı

asarımdaki öncü kimliği ve çevreci
yaklaşımıyla adından söz ettiren
Bien, 26-30 Eylül tarihleri arasında
İtalya Bologna’da düzenlenen dünyanın
en büyük seramik fuarı Cersaie’de global
sektör profesyonelleri ile buluştu. Bien,
global vizyonu ve fuar anlayışına yeni
bir soluk getirme hedefi doğrultusunda
28 Eylül Çarşamba gecesi Bologna’nın
önemli tarihi mekanı Palazzo Re Enzo’da
geçekleştiği ‘2gether’ etkinliğinde 300’ü
aşkın seçkin misafiri ağırladı. İtalya’da
büyük ses getiren organizasyon ile Bien,
gücünü ve yenilikçi global vizyonunu da
global arenada kanıtladı.

T

Bien, 2gether organizasyonu ile
İtalya’da büyük ses getirdi
Fuarda iç ve dış mekan olmak üzere
geliştirdiği geniş ürün yelpazesini
uluslararası arenada görücüye çıkaran,
ürün teknolojilerini ve gelecek hedeflerini katılımcılarla paylaşan Bien,
70
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‘2gether’ gecesi ile dünya çapında
onlarca ülkeden birçok iş ortağını bir
araya getirdi. Adını İmparator Friedrich
Enzo'nun oğlu ünlü Sardunya Kralı’ndan
alan ve 1244-1246 yılları arasında inşa
edilen Saray Palazzo Re Enzo’nun
büyüleyici ortamında misafirler; Fashion
Butterflies ve Crystal Grup dans gösterileriyle, eşsiz konser organizasyonu ve dj
performansıyla doyasıya eğlenme fırsatı
yakaladı. Bien, fuar ve ‘2gether’ gecesindeki gövde gösterisi ile birçok global iş
birliğinin öncü adımlarını da attı.
7 milimetrelik karolarını ilk kez
Cersaie Fuarı’nda sergiledi
Bien, ayrıca 7 milimetre inceliğindeki
yeni karolarını ilk kez, dünyanın dört bir
yanından mimarların, yapı firmalarının
ve satın alımcıların oldukça geniş bir
katılım gösterdiği Cersaie Fuarı’nda
sergiledi. Dünyanın dört bir yanından
gelen ziyaretçileri standında ağırlayan

Bien, seramik sektöründeki öncülüğünü
de bir kez daha gözler önüne serdi.

Güral Seramik, Cersaie Italy Fuarı’nda
Yeni Ürünleriyle İlk Kez Görücüye Çıktı

6 – 30 Eylül tarihlerinde İtalya’nın
Bologna şehrinde düzenlenen,
sektöründe dünyanın en büyük
uluslararası organizasyonlarından olan
Cersaie Italy Fuarı’nda Güral Seramik ve
Güral Vit benzersiz ürünleriyle boy
gösterdi.

2

Son teknolojik üretimiyle Türkiye’nin en
büyük yatırımlarından olan Güral 29
Ekim Seramik Fabrikası’nın en yeni
ürünleri ilk defa Cersaie Italy Fuarı’nda
ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Yerli
ve yabancı binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan Cersaie Italy Fuarı’nda Türk
seramik sektörünün en heyecan verici
son yatırımı olan Güral 29 Ekim Seramik
Fabrikası’nın yeni ürünleri ilk kez sergilendi. Aynı zamanda yeniliği, şıklığı ve
sağlığı tasarımlarıyla birleştirdiği
ürünleriyle alanında fark yaratan Güral
Vit’te fuarda yer aldı.
‘Sektörün en heyecan verici son
yatırımı Güral Seramik olarak
fuarda yer almaktan dolayı çok
mutluyuz.’
Yeni yatırımı Güral 29 Ekim Seramik
Fabrikası’nı ve sektörü değerlendiren
Güral Porselen Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Harika Güral; “ Son teknoloji
ile yer duvar karosu alanında üretim
yaptığımız son büyük yatırımımız Güral

29 Ekim Seramik Fabrika’sının en yeni
ürünlerini ilk defa sergileyecek olmanın
mutluluğunu yaşıyoruz. Fabrikamız hali
hazırda 20.000 m2 / gün, 7.000.000
m2/yıl yer ve duvar seramiği yapabilecek kurulu kapasiteye sahip. Hedefimiz
mevcut kapasiteyi 2. ve 3. faz yatırım ile
birlikte toplam 22.000.000 m2/yıl çıkarmak olacak.” ifadelerini kullandı.
Sözlerine devam eden Güral; “Güral 29
Ekim Seramik Fabrika’mızın üretim
hatlarının tamamı önde gelen İtalyan
makina üreticilerinden sağlanan endüstri 4.0 uygun en ileri teknolojiye sahip
makineler ile oluşturuldu. Üretim hatları
duvar seramiği, yer seramiği ve sırlı
porselen üretimine uygun dizayn edildi.
Fabrikamızda şu an 60*60 ve 60*120
mat ve parlak sırlı porselen ile 30*90
duvar seramiği üretebilir durumda. Ar Ge laboratuvarlarımız her türlü Ar-Ge
faaliyetinin yürütülebileceği ayrıca tüm
prosesleri eksiksiz kontrol edebilecek
son teknoloji cihazlar ile donatıldı.
Fabrikamızın yeni ürünlerini bu fuarda
tanıtacak olmanın gururunu hep birlikte
yaşıyoruz. ” dedi.
Güral Vit, üstün kaliteli ürünleri ile
Cersaie Italy Fuarı’nda
Yepyeni ve modern tesislerinde, alanındaki en ileri teknolojik olanaklarla

üretim yapan Güral Vit üstün kaliteli
ürünlerini seramik ve yapı sektörünün
lider ve ihracatçı markalarının bir araya
geldiği Cersaie Italy Fuarı’nda tanıttı.
Güral Vit’in dünya standartlarındaki
teknolojik imkânlarla ürettiği üstün
kaliteli büyük bir titizlik ve özenle tasarladığı ürünleri yüzbinlerce profesyonel
ziyaretçiyi ağırlayacak fuarda beklentileri fazlasıyla karşıladı.
Türk Seramik Sektörü’nün yaklaşık 2
milyar ABD dolarlık işlem hacmi ve 1
milyar ABD dolarının üzerindeki ihracatı
ile Türkiye'nin önemli endüstrileri
arasında yer aldığını belirten Güral,“
Cersaie Italy Fuarı, ziyaretçilerin yeni
ürünlerle buluşması ve katılımcı firmaların da tanıtımlarını en etkili şekilde
yapmaları ve iş hacimlerini artırmaları
açısından oldukça önemli bir konumda
yer alıyor. Uluslararası pazarlar için
fuarlar vazgeçilemez bir noktada yer
alıyor. Fuarlar firmaların mevcut ilişkilerini geliştirme, yeni ticari ilişkiler kurma,
ürünlerini tanıtma, rekabet ortamı
hakkında bilgi toplama ve bilinirliğini
artırma imkânı olan belirli bir zaman
aralığında gerçekleştirilmeleri açısından
çok önemli. Bizde bu fuarla birlikte ticari
ilişkilerimizi güçlendirmeyi ve Türk
ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz. ” açıklamalarında bulundu.
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ORKA Banyo Olarak Düzenli Katıldığımız Cersaie
Fuarı’nda Bu Yıl 17 Seri Ürünümüzü Ziyaretçilerin
Beğenisine Sunduk
segmente ait Rate grubundan 10 seri
(Solid, Bastle, Moonlight, Mono, Glory,
Craft, Adria, Cube, Pacific, Lusso) diğer
serilerimizden Only grubundan 4 seri
(Vegas, Nelson, Galia, Procida) Cersaie
2022 fuarında ziyaretçilerimize tanıtıldı.
Rate koleksiyonumuzda bulunan yeni
ürünlerden Lusso ve Pacific ürünlerinde
kullanılan akrilik lavabolar, mat lake
renkler, alt ve boy dolaplarında kullanılan sensörlü led aydınlatmaları ile birlikte diğer ürünlerimiz ziyaretçiler tarafından tasarımları beğenildi ve ilgi gösterildi.

6-30 Eylül tarihleri arasında
Bologna Fuar Merkezi’nde düzenlenen 39. Uluslararası Seramik Karo
ve Banyo Mobilyaları Fuarı Cersaie, fuara
müşterileriyle tanışma fırsatı olarak
yatırım yapmaya karar veren katılımcı
firmaların beklentilerini tam anlamıyla
karşıladı. Son yeni ürünler, güçlü bir
görsel ve duygusal etki ile stantlarda

2

sunuldu. Bologna Fuar Merkezi’nin tam
dolan on beş salonunda, 140.000 metrekarelik sergi alanında seramik karo
sektöründen 354, banyo mobilyası
sektöründen 88 ve tesisat, hammadde,
yeni yüzeyler ve hizmet sektörleri yer
aldı. Fuarın güçlü uluslararası profili, 26
ülkeden 237 İtalyan olmayan katılımcı,
toplamın yüzde 38'i, bulunuyordu.
Cersaie 2022’de fuarın beş günü boyunca 91.296 katılımcı ziyaret etti. Geçen
yıla kıyasla yaklaşık yüzde 50'lik bir artışla, zorlu pandemi sonrası dönemde
büyük bir fuarın ilk dönüşlerinden birine
işaret etti.
Cersaie 2022'ye katılan 624 katılımcının,
distribütörler, mimarlar, uygulayıcılar ve
inşaat firmaları arasında ulusal ve
uluslararası önemini bir kez daha doğrulayan bir fuarda yatırımlarından
mümkün olan en iyi getiriyi elde ettiklerine inanıyoruz.
ORKA Banyo olarak düzenli katıldığımız
Cersaie Fuarı’nda bu yıl 17 seri ürünümüzü ziyaretçilerin beğenisine sunduk.
Tasarımcı iş birliği olan Amorf koleksiyon grubumuzdan 3 seri (Boxes), Üst
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Farklı ülkelerden Avrupa, Amerika,
Güney Kore, Orta Doğu, Rusya, İspanya,
İngiltere’den ziyaretçi olarak katılım
sağlayan firmalar ile ihracat stratejimize
uygun olarak mevcut ve potansiyel
pazarlar için ikili görüşmeler başlatıldı.
Yeni pazarlara giriş fırsatları da göz
önüne alınıp tespitleri yapılarak değerlendirilmeye alındı.
Banyo mobilyaları, aksesuarları ve
seramik ürünlerine ait yeni trendlerin
sergilendiği Cersaie 2022’de önceki
yıllara göre banyoların renklendiği,
banyo dolaplarında ve seramik karolarında pastel renkli tasarımların ön plana
çıktığını gördük. Banyo dolap ürünlerinde fonksiyonel ve geniş depolama
alanları olan tasarımlar, led aydınlatmalı,
büyük ebatlı aynaların kullanıldığını,
banyo dolaplarında seramik lavaboların
yerine akrilik esaslı malzemeden tasarlanmış minimal ve ince lavaboların 2023
yılında trendi olacağının habercisiydi.
Pandemi ile başlayan doğal hayata
dönme eğilimi Cersaie 2022’de seramiklerdeki bitki desenlerinin yeni tasarım
ürünlerinde kullanılması, fuar standlarında bulunan canlı banyo mekanlarında bitkiler ile süslenerek Biofillik akımının 2023 yılında devam edeceği hakkında bilgi verdi.

Dünyanın En Büyük Seramik Fuarı Cersaie’de
QUA Granite Rüzgârı Esti

ürkiye’nin en büyük teknik granit
üreticisi QUA Granite, seramik
sektörünün nabzının attığı Cersaie
Fuarı’nda çok özel bir geceye ev sahipliği yaptı. İtalya’nın Bologna kentinde,
Palazzo Re Enzo Sarayı’nın tarihi atmosferinde gerçekleşen davette, Dior
dansçıları özel gösterileri ile davetlileri
büyüledi.

taşıyan QUA Granite, seramik sektörünün en önemli fuarı Cersaie’de sektör
profesyonellerini ağırladı.

Üstün desen ve renk teknolojisiyle
doğanın tüm canlılığını mekanlara

Seramiğin başkenti Bologna’nın tarihi
merkezinde bulunan Palazzo Re Enzo
Sarayı’nın büyülü atmosferinde gerçek-

T

Dünya çapında birçok öncü marka ve en
yeni ürünlerinin yer aldığı Cersaie’de çok
özel bir davete ev sahipliği yapan QUA
Granite, katılımcılara unutulmaz bir
gece yaşattı.

leşen davette; Dior dansçıları, muhteşem koreografileri ve kostümleri ile
davetlilere görsel bir şölen yaşattı. “The
first act was fashion butterflies the
second was crystal” ve “That’s their
names” temasıyla sahnelenen şovlar
izleyenleri mest etti.
“We are better together” konseptli özel
davetiyle Cersaie’ye imzasını atan QUA
Granite, fuarda son teknolojiyle üretilen
7mm’lik devrim niteliğindeki yeni ince
formlu ürünlerini sergiledi.
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Rino Seramik Porselen Ürün Grupları
Cersaie’de Büyük İlgi Gördü

talya’nın Bologna şehrinde gerçekleşen ve dünyanın dört bir yanından
seramik profesyonellerini ağırlayan
Cersaie 2022 bu yılda büyük bir ilgi ile
karşılandı. 26 ülkeden 624 katılımcının
yer aldığı dev fuar geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yaşanan ziyaretçi sıkıntısını bu yıl 100.000’e yakın kayıtlı ziyaretçi
ile aşarak büyük ilgi ile tamamlandı.
Seramik sektörünün devlerinin bir araya
geldiği, yeni fikirlerin ve tasarımların
sunulduğu Cersaie 2022, özellikle

İ
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Avrupa’yı büyük ölçüde etkileyen enerji
ve üretim maliyeti krizine rağmen
oldukça hareketli geçti. Dünya devlerinin bulunduğu ligde Türk Seramik
markalarının büyük bir bölümün yer
alıyor olması ise Türk seramik sektörü
açısından büyük bir gurur tablosu
oluşturdu.
Ziyaretçi ve katılımcı profiliyle zorlayıcı,
eğitici ve fırsatlarla dolu bir tecrübe
sağlayan Cersaie fuarında 16. Salondaki

standında misafirler ile buluşan Rino
Seramik Porselen, 2cm’lik outdoor ürün
grubu, 60x120cm ebadındaki porselen
karolar gibi büyük ilgi gören ürün
gruplarını sergilerken, dünyanın dört bir
yanından gelen ziyaretçiler ile sıcak
ilişkiler kurma fırsatı yakaladı. Yeni
temasların sağlandığı, farklı ve geliştirici
stratejilerin belirlendiği Cersaie 2022
fuarı verimli ve etkileyici bir süreç olarak
başarıyla tamamlandı.

VitrA 18. kez Cersaie’de
ünyanın en büyük seramik fuarı
Cersaie’ye 18. kez katılan VitrA,
yeni entegre karo sistemleri ve
malzeme kütüphanesi seçeneklerinin
yanı sıra, ünlü tasarımcılarla birlikte
geliştirdiği ödüllü banyo koleksiyonları
ve sıva altı çözümlerini de sergiledi.

D

VitrA, 26-30 Eylül 2022 tarihlerinde
İtalya’nın Bolonya kentinde 39.’su
gerçekleştirilen Cersaie’ye bu yıl 18. kez
katıldı. 600’den fazla katılımcısı bulunan
dünyanın en büyük seramik fuarında,
2003 yılından bu yana yer alan VitrA,
Cersaie’deki standlarında hem yüzeylere
yönelik çözüm, teknoloji ve malzemelerini hem de banyo koleksiyonlarını tanıttı.
Renkli, cesur ve canlandırıcı bir
yolculuğa davet
VitrA’nın standında, doğadan ve
yaşamın özündeki yaratıcı döngüden
ilham alınarak tasarlanan yeni entegre
karo sistemi çözümleri ve malzeme
seçenekleri paylaşıldı. İlk kez Cersaie’de
sergilenen 2023’e özel yenilikler; cesur,
renkli ve canlandırıcı etkiye sahip bir
yolculuğa davet ediyor. Doğanın enerjisinden esinlenilerek tasarlanan yenilikler, kullanıcıların dış dünyanın canlandırıcı etkisini hissedebilecekleri, yaratıcılıklarını ön plana çıkarabilecekleri
yaşam alanları tasarlayabilmelerine
olanak tanıyan zengin bir seçki sunuyor.
Farklı kombinasyonlara kapı aralayan
karo sistemleri tasarlayan VitrA, bu
alandaki 3 yeniliğini Cersaie’ye taşıdı.
Bunlar mekana yaratıcı, cesur ve ince bir
dokunuş yapan Resincrete, doğal taş
görünümünü beyaza yakın açık renkler
ve
doğal
dokularla
birleştiren
LightStone ve dış dünyanın canlandırıcı
etkisini, bütünlük içerisinde iç mekanlara taşıyan CobbleMix karo sistemiydi.
Sürdürülebilirliğin önde gelen temsilcilerinden doğal taş, mermer ve beton
görünümlü karolar popülerliğini sürdürürken, VitrA bu alandaki yeniliklerini de
ilk kez Cersaie’de beğeniye sundu.

Banyo koleksiyonlarında
tasarımcıların imzası var

ünlü

VitrA’nın en yeni ve uluslararası ödüllere
layık görülen banyo koleksiyonlarından
Tom Dixon imzalı Liquid, Claudio Bellini
işbirliğiyle geliştirilen Equal ve Terri
Pecora’nın
tasarladığı
Plural,
Cersaie’deki stantta görücüye çıktı. VitrA
Tasarım Ekibi’nin imzasını taşıyan Origin
ve ArchiPlan koleksiyonlarının yanı sıra,

her banyonun ihtiyacına özel pratik
tasarımlarıyla dikkat çeken Sento’nun
seramik sağlık gereçleri ve Root koleksiyonundaki banyo mobilyası ve armatürler de sektör profesyonelleriyle buluştu.
V-Box, gömme rezervuar gibi sıva altı
çözümlerin ve V-Care teknolojilerinin de
görülebildiği Cersaie standında, seramik
sağlık gereçlerdeki farklı renkler de
sergilendi.

m.b.s.
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Seramiksan Türkiye’den İtalya’ya Uzanan
360 Derece Sanal Tur İle Yeni Bir Müşteri Deneyimi
Sunuyor

ünya genelindeki birçok şirket
dijitalleşmeye dair projelerine hız
kazandırırken, seramik sektöründeki yeni uygulamalar dönüşüm sürecine müşteri odaklı bakış açısı getirdi. Son
olarak 26-30 Eylül’de İtalya’da gerçekleştirilen dünyanın en büyük uluslararası
seramik ve banyo mobilyaları etkinliği
olan
Cersaie
Fuarı’na
katılan
Seramiksan, en yeni karo ve vitrifiye
serilerini ilk kez fuarda tanıtırken, fuarı
ziyaret edemeyen tüketiciler için de 360
derece
sanal
tur
düzenledi.
Dijitalleşmeye dair yenilikleri yalnızca iş
süreçleri değil, tüm etkinlik ve faaliyetlerine entegre eden şirket, sanal tur ile
kullanıcılara yeni bir deneyim alanı
açtıklarını açıkladı. Seramiksan’ın
Cersaie fuarındaki satandı, seramiksan.com.tr’ de bulunan “Sanal Tur”
bölümünden ziyaret edilebiliyor.

D

Dijitalleşmenin müşterilerin deneyim ve
satın alma alışkanlıklarını değiştirdiğini
76
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belirten
Seramiksan
Direktörü
M.Süreyya Çağlar konuyu dair şu açıklamada bulundu: “1994’ten bu yana
özgün tasarım ve sürdürülebilirliği esas

alarak üretim yaptığımız karo ve vitrifiye
alanındaki en yeni serilerimizi, dünyanın
en büyük seramik fuarı olan Cersaie’de
sergiledik. Fuarda, banyolarda tasarım

algısını güçlendiren vitrifiye ürünlerimizin yanı sıra, dekorasyonun vazgeçilmezi parlak mermer ve taş görünümlü
porselen karolarımıza da yer verdik.
Hem sektör profesyonellerini hem de
çok sayıda tüketiciyi ağırladığımız fuara
gelemeyen ve standımızı ziyaret etmek
isteyen müşterilerimiz için de 360
derece sanal tur düzenledik. Böylece
kullanıcılarımızın fiziksel olarak orada
olmasalar bile o alanı web sitemizden
görüntüleyip, standımızı ve ürünlerimizi
farklı açılardan incelemelerini sağladık.”

tamamlayarak bütünsel bir banyo
konsepti sunuyor.
Mermer ve taş dokulu karo serilerini
fuarda fiziksel dijitalde sanal
ziyaretlere açtılar
Seramiksan’ın 2023 için hazırladığı
yeniliklerin arasında biri zeminler için,
toplam 11 karo serisi bulunuyor. Fuarda
sergilenen yedi seride, global tasarım
trendine dönüşen parlak mermerleri
yüzeylere taşıyan büyük ebatlı karolar

dikkat çekiyor. Bunların arasında mavi
damarlı Amos, sofistike görünümlü
Bahama, mistik ruha sahip sıcak renklerin hakim olduğu Gıza’nın yanı sıra, Joy
ve Rosella gibi seriler yer alıyor.
Harmony, Trio ve City serileri ise mat
yüzeyleriyle doğal taş dokusunun
değişik renk kartelalarını yansıtıyor. Her
bir seri renk, doku ve desenleriyle kullanıcıların farklı yaşam tarzlarına hitap
ederken, vitrifiye ürünleriyle de birleşerek tasarım bütünlüğü yaratıyor.

Yeni vitrifiye serileri sanal turda da
yakından incelenebiliyor
Yaptığı açıklamada ziyaretçilerin hem
sanal hem de fiziksel olarak ziyaret
edebildikleri stantlarında vitrifiye ürün
grubu kapsamındaki iki yeni çanak
lavabo modelini ilk kez fuarda tanıttıklarının altını çizen Seramiksan’dan edinilen bilgilere göre seride yer alan Sole ve
Form adındaki lavaboları, hem batarya
delikli hem de batarya deliksiz olarak
üretiliyor. Geniş haznesiyle kullanıcıya
rahat, işlevsel bir alan sunarak su akışını
kolaylaştıran Satürn lavabo serisine
eklenen yeni kanalsız Rim-out asma
klozetler ise banyolardaki hijyen ve
konforu artırıyor. Hill Akıllı Pisuvar serisine yeni eklenen, mat siyah, mat beyaz
ve parlak siyah renklere sahip Rim-out
asma klozet ve asma bideler ise birbirini

m.b.s.
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Castagnaccio – Kestane Unlu Pide

!
Castagnaccio – Kestane Unlu Pide

Malzemeler:
6 yemek kaşığı kuru üzüm
500 gr kestane unu
Hazırlanması:
Kombi buharlı fırını 220°C’ de ve %30
nem kademesinde ısıtın. Kuru üzümleri
sıcak suda bekleterek yumuşatın.
Elenmiş kestane ununu önce biraz suyla
karıştırarak pütürleri yok edin. Daha
sonra 500 ml su, tuz ve şekeri ekleyerek
yumuşak ve pürüzsüz bir hamur elde
edin. Hamurun yumuşacık ve kremamsı

80
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500 ml su
1 tutam tuz
2 yemek kaşığı şeker
6 yemek kaşığı zeytinyağı

100 gr çam fıstığı
100 gr ceviz içi, kıyılmış
5 dal biberiye
Fırın kağıdı

olması gerekir. Hamura, 3 yemek kaşığı
zeytinyağı, 5 yemek kaşığı çam fıstığı,
dövülmüş cevizleri ve süzülmüş kuru
üzümleri ekleyin ve tümünü iyice
yoğurun. Delikli fırın tepsisinin kenarlarını yağlayın ve dibine fırın kağıdı yayın.
Hamuru delikli fırın tepsisine yerleştirin.
Hamurun yaklaşık 1 cm kalınlığında
olması gerekir. Üzerine kalan çam fıstıklarını, bolca biberiye ve kalan zeytinya-

ğını serpin. Isıtılmış fırının ısısını 200°C’
ye indir ve pideyi %30 nem kademesinde fırının alttan ikinci katında 40–45
dakika pişirin. Piştiğinde pidenizin üzerinin altın sarısı bir renk alması ve kıtır kıtır
olması gerekir. Hamurun iyi pişmesi
gerekir, ancak yanmamasına da dikkat
edin. Pidenin ılık olarak servis edilmesi
önerilir.

!

Malzemeler:
4 su bardağı süt
¾ su bardağı toz şeker
Hazırlanması:
Buharlı pişiriciyi 1. kademesine kadar
suyla doldurup %100 buharlaşmasını
sağlayın. Bademleri buharlı pişiricinin
delikli tepsisine koyup 5 dakika ağzı
kapalı olarak buhara tutun. Bademleri
çıkarın, soğumaya bırakın ve soyun.
Kaynak: Gaggenau Yemek Kitabı

100 gr. tuzsuz badem
3 yemek kaşığı pirinç unu, ½ su bardağı
suda eritilmiş
1 tutam tuz

Süslemek için gereken malzemeler:
1 yemek kaşığı çekilmiş badem
1 yemek kaşığı çekilmiş Antep fıstığı
1 yemek kaşığı Hindistan cevizi rendesi

Bademleri mikserde un ufak olmama
kaydıyla çekin ve orta boy bir kaseye
koyun. Sütü bir tutam tuzla ısıtın. Isının
sütten 1 su bardağı kadar alıp bademlerle karıştırın. Kalan süte toz şekeri
katın ve kısık ateşte şeker eriyene kadar
karıştırarak ısıtmaya devam edin.
Bademleri katın ve ısıtın. Suda erimiş

pirinç ununu azar azar akıtarak sıcak
süte ilave edin ve durmadan karıştırarak
karışım koyulaşana kadar 10 dakika
daha pişirin. Keşkülü kaselere bölüştürün ve soğuyup donmasını bekleyin.
Keşkülleri çekilmiş badem, fıstık ve
Hindistan cevizi rendesiyle süsleyin ve
servis yapın.

m.b.s
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ADI SIFIR

AŞAĞİSTANBUL

Benim Adım Öğretmen

Yazan: Luigi Ballerini

Yazan: Melis Sena Yılmaz

Yazan: Nurten Akkuş

Yayınevi: on8

Yayınevi: Günışığı KitaplığI

Yayınevi: hep kitap

İnsanın kalbine, dünyanın geleceği-

Genç yazar Melis Sena Yılmaz, ilk çocuk

Öğretmenler… Kelimeler yetmez onların önemini anlatmaya. Nihayetinde

ne dron uçuşu…

romanında okurunu, gerçeküstü bir

başka hangi meslek var ki insan hayatını

Çağdaş İtalyan edebiyatının ödüllü
yazarlarından Luigi Ballerini, bilimkurguyla distopyayı ustaca

başka İstanbul’a davet ediyor. Galata

inşa etsin?
semtinden ulaşılan Aşağİstanbul’un
Prestijli Küresel Öğretmen Ödülü ve

harmanlıyor. Teknolojiyle biçimlenen
gizemli sokaklarında unutulmayacak bir
dünyanın

geleceğine

“dronlar

eşliğinde” bakıyor, aile kavramını
sorguluyor, okura sarsıcı keşifler sunu-

süren, bilinmezi kovalayan bir çocuğun
gözünden, duru bir dille akan roman,

layan roman dünyanın geleceğini

larla renkleniyor. Çocukluğun sınırsız

nün sahibi olan ilk Türk Kadın, Küresel

Öğretmen Ödülü ve bir öğretmen, bir
kadın, bir genç olarak daha birçok ulusal
ve uluslararası ödül sahibi ve Global

hayal gücüne övgü niteliğindeki fantastemel duygularında keşfe çıkarıyor.

yan ON8, ödüllü yeni

Öğretmen, She Inspires Awards 2021’de

Öğretmen Ödülü, Küresel İlham Veren
sürpriz karakterlerle ve şaşırtıcı mekân-

düşünenleri, insanın en

Edebiyat yayıncılığında 10. yılını kutla-

meni arasında gösterilen ilk ve tek Türk

“Uluslar arası Yaşam Boyu Başarı” ödülü-

ren teknolojinin etik
sınırlarını ve kullanım amaçlarını sorgu-

Eğitim Nobeli olan Global Teacher Prize
kapsamında dünyanın en iyi on öğret-

yolculuğa çıkarıyor. Babasının izini

yor. Günlük yaşamın her ânını ele geçi-

Teacher Prize Eğitim Elçisi olan Nurten
Akkuş;

tik macera, “Başka bir İstanbul olsaydı,

deneyimlerini

öğretmenler,

öğretmen olmayı arzulayanlar, kadınlar,
gençler ve hayallerinin yolunda ilham

nasıl olurdu?” sorusunu düşündürüyor.

kitabıyla her yaştan okura güncel
tartışmalar sunuyor.

bu kadar şekillendirebilsin ve geleceği

Sahip çıkmamız ve yaşatmamız gereken
farklılıkların değerini duyumsatıyor.

arayan herkesle paylaşıyor.
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Ofis Mobilyalarında
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BAHÇE MOBİLYALARI
. daybedler . şezlonglar . aydınlatma . gölge sistemleri
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.CNC Panel İşlem Merkezleri
. Dünyadan Haberler . Üretim İnceleme
. Ağaç İşleme Makinelerinde Dünya Pazarlarına Bakış

Geçmişten Günümüze ve Geleceğe Ofisler...

Mutfak ve Banyolarda En Yeniler
Dosya : Ankastre & Beyaz Eşya
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Kültür & Sanat & Mekan
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Kültür & Sanat & Mekan
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Erdem ve İntikam Çocukları

Yeni Neslin Rotası

Karşı Kaldırımdaki Adam

Yazan: Tomi Adeyemi

Yazan: Metin Can

Yazan: Selda Terek

Yayınevi: hep kitap

Yayınevi:Ceres Yayınları

Yayınevi: Destek Yayınları

Harvard Üniversitesi İngiliz Edebiyatı
mezunu yazar Tomi Adeyemi, yayımlandığı ilk günden beri tüm dünyada adından söz ettiren ve yirmiden fazla dile
çevrilen romanı Kandan ve Kemikten
Çocuklar’ın ardından, devam kitabı
Erdem ve İntikam Çocukları ile okurlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

GYİAD’ın girişimcilik konusuna bakış
açısının bir yansıması olan “Yeni Neslin
Rotası”, varlığını birkaç kuşaktır başarıyla sürdüren Türk şirketlerinin dünden
bugüne nasıl geldiğini, var olan değerleri ileriye taşımanın göründüğü kadar
kolay olup olmadığını, üçüncü kuşak
temsilcilerinin açık yürekli anlatımlarıyla
ortaya koyuyor.

Vicdanın ve aşkın arasında kaldığında, seçimini hangisinden yana yaparsın?

Serinin yeni kitabında, Zelie ve Amari
imkânsız bir mücadeleden başarıyla çıktıktan sonra nihayet Orişa topraklarına
büyüyü getirmeyi başarırlar. Ama büyüyü geri getirmek için yaptıkları ayin o
kadar güçlüdür ki sadece Majiler değil,
kraliyet de büyüye kavuşmuştur. Artık
düşmanları da onlar kadar güçlüdür.
Şimdi artık Zelie’nin bütün Majileri bir
araya getirmesi gerekmektedir. Bir yandan da güçlenen krallığa karşı Amari’nin
tahttaki hakkını koruması, yeni Majiyi
monarşinin azabından kurtarması…

“Yeni Neslin Rotası”, GYİAD üyelerinin
bir parçası olduğu köklü aile şirketleri ve
holdinglerin kuruluş hikayelerinin yanı
sıra, yöneticilerinin şirketlerini nasıl
geleceğe taşımak istediklerini, değişim
ve dönüşüm projelerini anlatıyor. Kitap
böylece, yeni neslin büyüme ve gelecek
planları hakkında birinci elden bilgi
sahibi olarak, genç girişimciler için
ilham kaynağı olmayı hedefliyor. Aile
şirketlerinin üçüncü kuşak temsilcileri
olan GYİAD üyelerinden Karpowership
Ticari
Operasyonlardan
Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Harezi
Yılmaz, Yıldırım Holding Finans Uzmanı
Jasper Yıldırım, Asmira Group CEO’su
Mustafa Aslan, Dalgakıran Kompresör
Operasyonel Verimlilik Yöneticisi Tarık
Dalgakıran, SOMAL Sac Sanayi Yönetici
Ortağı Berkay Somal, Arfesan Yönetim
Kurulu Başkan Vekili Ayşe Arkan ve Ersu
Gıda Yönetici Müdürü Melisa Akman
İpeker’in kendi yolculuklarını anlattığı
“Yeni Neslin Rotası”, her yaştan girişimci
için iyi bir rehber olma niteliği taşıyor.

Ufuktaki iç savaş tehdidi karşısında
Zelie’nin çok seçeneği yok. Ya kraliyeti
alt etmek için yeni bir yöntem bulmalı
ya da Orişa’nın dağılışına tanıklık etmeli.
Zelie’nin bu zorlu yolculuğuna eşlik
etmek istemez misiniz?

Gerçek yaşamdan uyarlanmış altı kadının hikâyesini muzip dili ve akıcı üslubuyla anlatan, farklı bir bakış açısı
kazandırarak olayları, kişileri, ilişkileri ve
kendimizi sorgulamaya sevk eden,
eğlendiren, öğreten, düşündüren bir
roman olan Karşı Penceredeki
Kadın’dan sonra şimdi sırada Karşı
Kaldırımdaki Adam var!
Selda Terek Karşı Penceredeki
Kadın’dan tanıdığımız Meyra’nın yaşamındaki yeni dönemi Karşı Kaldırımdaki
Adam’da anlatıyor.
Meyra’yı bu kitapla tanıyacak olanların
da keyifle okuyacağı olay örgüsüyle
kimi hikâyelerin tam da her şey bitti
dediğimiz noktada başladığını bir kez
daha hatırlayacaksınız. Bu kitabı okurken aşkı, ilişkileri, umudu, kararlılığı, vicdanı ve daha nice kavramı, duyguyu
tekrar düşünecek, seçimlerinizi nasıl
yaptığınızı ve nasıl yapmanız gerektiğini
sorgulayacaksınız.
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mutfak

banyo seramik

views, is again up-to-date, again fullup!

mutfak

banyo seramik

Unicera
International
Ceramic
Bathroom Kitchen Fair 2022 to be held
during 07-11 November shall be an
international arena which will bring
the leading companies in the industry
together, and on which the latest
products shall be exhibited. In this
exhibition carrying great importance
for our industry, our publishing group
shall be happy to meet with its readers.

mutfak
banyo & seramik

İMTİYAZ SAHİBİ ve SORUMLU
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

er zaman doğru, zengin ve güncel içeriğiyle büyük
beğeni toplayan derginiz MUTFAK BANYO SERAMİK,
rengarenk ve dopdolu bir sayıyla yine sizlerle birlikte!

H
Funda Ş. Sölemez

Funda Şeker Sölemez

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
Erkan Sölemez

07-11 Kasım 2022 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde
gerçekleşecek Unicera Seramik Banyo Mutfak Fuarı, sektörün
öncü kuruluşlarını bir araya getirecek ve her zamanki gibi en
yeni ürünlerin sergileneceği uluslararası bir arena olacak.
Sektörümüz açısından büyük önem taşıyan bu fuarda, yayın
grubumuz okurlarıyla buluşmaktan mutluluk duyacak.
“Unicera Özel” dosyamızda fuara katılan firmaların sergileyecekleri yenilikleri sizlerle paylaşıyoruz.

ditörden

Mutfağınızda ahşabın sıcaklığını yaşatacak mutfak mobilyalarından derlediğimiz dosyamıza mutlaka göz atın.

editor@efs.com.tr

Banyolarda doğallık, sadelik ve sakinliği tercih edenler için
seçtiğimiz seçkin mobilya tasarımlarını içeren dosyamıza göz
atmanızı öneriyoruz.
Farklı firmaların en yeni koleksiyonlarından oluşturduğumuz
vitrifiye dosyamızda; tasarım ve teknolojiyi bir arada sunan
ürünleri sizlerin beğenisine sunuyoruz.
Seramik sektöründe gelecek yılın trendlerini ve modasını
belirleyen, dünyanın en önemli ve en büyük fuarlarından biri
olan Cersaie Fuarı 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında İtalya’nın
Bologna kentinde düzenlendi. Cersaie’de ülkemizi başarıyla
temsil eden firmaların fuara ilişkin izlenimleri sayfalarımız arasında yer alıyor.

e

MUTFAK BANYO SERAMİK Derginiz, mutfak ve banyolarınızı
güzelleştirmede en büyük yardımcınız!

Unicera 2022 fuarında buluşmak üzere!
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We share that firms will exhibit innovations of participating in the exhibition in our special issue "Unicera" with
you.

mutfak ‘de yayınlanan yazı, fotoğraflar ve
banyo & seramik

çizimlerin yayın hakkı saklıdır.
Kaynak gösterilse dahi alıntı yapılamaz.
Yayınlanan eserlerin ve ilanların sorumluluğu
sahiplerine aittir.

Hep birlikte olmak ve paylaşmak dileğiyle…

Yıl:19 Kasım - Aralık 2022 Sayı:107
2 ayda bir yayınlanır.

m.b.s.
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Be sure to take a look at our dossier
that we have compiled from kitchen
furniture that will make you feel the
warmth of wood in your kitchen.

KITCHEN BATHROOM CERAMICS, with
shopping file, latest news from the
sector with the most interesting inter-

For those who prefer naturalness, simplicity and calmness in their bathrooms, we suggest you take a look at
our folder containing the selected fur-
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NEWS FROM THE FIRMS
The firms and newest products of them are exhibited in our pages…

PoStA haber

Beko’dan Aeroflow Teknolojisi ile
Buzdolaplarında Yeni Nesil
Soğutma Sistemi
eni Aeroflow teknolojisine sahip buzdolapları, rafların
üzerine doğrudan üfleme yapmadan etkin bir hava
dağılımı yapıyor ve yiyeceklerin yüzde 30’a kadar daha
uzun taze kalmasını sağlıyor. Farklı hacimlerde ihtiyaca
uygun alternatiflerle satışa sunulan Aeroflow teknolojisi 78
cm ve 83 cm genişlikteki, 550 litre ve üzeri geniş hacimli,
dolapların yanı sıra 70 cm ve 60 cm genişlikteki buzdolaplarında da satışa sunuluyor. Aeroflow yeni nesil soğutma
sistemli buzdolapları, yiyecekler üzerinde yüzde 20 oranında
daha az ağırlık kaybına uğramasını sağlayarak gıdaların nem
içeriğini, rengini ve
dokusunu koruyor.

AGT Mutfaklarınıza Estetik ve Fonksiyonellik Katıyor

Artema’dan Zahmetsiz ve Konforlu
Duş Keyfi

Y

Cersaie Fair, one of the most important and largest fairs in the world,
which determines the trends and fashion of the next year in the ceramic
industry, was held in Bologna, Italy
between 26-30 September 2022. The
impressions of the companies that
successfully represent our country in
Cersaie are among our pages.
Our magazine KITCHEN BATHROOM
CERAMICS is your greatest assistant to
beautify your kitchen and bathrooms !
Wish to be with you again in Unicera
2022 !
We hope to be with you and share…
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DOSSIER : THE WARMTH OF
WOOD IN THE KITCHEN
Be sure to take a look at our dossier that we
have compiled from kitchen furniture that will
make you feel the warmth of wood in your kitchen.

ayatı
kolaylaştıran
çözümler
geliştiren
Artema,
sıva
altı
çözümü V-Box’ın AquaControl
özellikli ankastre banyo ve
duş bataryalarıyla uyumlu
yapısı sayesinde, banyo keyfine konfor katıyor. Banyo
bataryasının ve el duşunun
üstündeki butonlar, suyun
açılıp kapanmasından akış tipinin değiştirilmesine kadar,
her şeyin tek bir hareketle yapılmasına olanak tanıyor.
Artema’nın zahmetsiz bir duş keyfi sunan AquaControl
özelliğiyle, suyun tepe ya da el duşu gibi istenen bir çıkışa
ayrı ayrı ya da aynı anda yönlendirilmesi mümkün oluyor.
Duş sırasında kullanılan aktif buton, kendini hafifçe dışarı
doğru çıkardığından, köpüklerden dolayı gözlerin kapalı
olduğu anlarda bile yönlendirici kolayca bulunabiliyor.
ürkiye’nin köklü mobilya bileşenleri markası AGT, mutfak tasarımlarına estetik ve fonksiyonelliği bir
arada sunuyor. Mutfak tasarımının
olmazsa olmazı kapaklar ve iç gövde
malzemeleri için en çok tercih edilen
markalar arasında yer alan AGT, her
zevke hitap eden renk seçenekleri ile
mutfak tasarımlarına ilham veriyor.

T

aliteli üretimi ve yenilikçi
tasarımlarıyla ev tekstili trendlerine yön veren Cottonbox,
Dual serisiyle doğanın eşsiz ruhunu
yatak odalarında hissettiriyor. Çiçek
ve yaprak desenlerinin pastel tonlarla bütünleştiği seri, sade ve zarif
duruşuyla dikkat çekiyor. Seride yer
alan Lunt Antrasit nevresim takımı,
gri ile beyazın vazgeçilmez uyumunu
ön plana çıkarırken; Ordin Kahve
nevresim takımı kahverenginin
asaletini yataklara yansıtıyor. Göz
alıcı bordo rengin hakim olduğu
Vilda Bordo ise çiçek desenleriyle
yatak odalarının ruhunu tazeliyor.

K

Başkan Erdoğan Açılışını Yapmıştı!
325 Milyon Dolarlık Yatırım

AGT panel grubu ürünleri, mobilya
üretimindeki lake gibi emek ve zaman
ihtiyacı yoğun olan uygulamalara alternatif, hızlı ve kaliteli çözümlere de sahip.
AGT, kalite ve ÜR-GE süreçlerini şekillendirirken, hem tasarımcıyı hem uygulayıcıyı hem de kullanıcıyı düşünerek ürün
gamını çeşitlendiriyor. AGT, çok sevilen
Supramat, 3P Premium Pet Panel koleksiyonu, High Gloss ve Soft Touch yüzeyleriyle mutfak kapakları için sınırsız
seçenek sunuyor.
22

İşte AGT’nin yüzlerce seçenek arasında
öne çıkan koleksiyonlarından bazıları:
İtalyan Lake Efekti Supramat ile
Mutfaklarınızda
AGT’nin İtalyan tasarımcılarla çalışarak
2018’de pazara sunduğu Supramat
Paneller, adeta mutfak modasının
seyrini değiştirdi. Birbirinden canlı
renkleriyle zevk sahibi kişilerin tercihi
Supramat Paneller AGT kalitesiyle de
özdeşleşmiş bir ürün.
Premium Mutfaklar İçin Premium
Pet Panel Koleksiyonu
AGT’nin Supramat koleksiyonu ile
yükselişe geçen mat trendi, 3P ile yeni
bir boyut kazandı. Solid renklerdeki
zarafeti mekânlara taşıyan 3P Panel
koleksiyonu dokulu yüzeyleri ile de yeni

Mutfağınızda ahşabın
sıcaklığını yaşayın..

bir Premium mekân trendini başlattı.
Dekorasyonda elegant yaşam alanlarında boy göstermeye başlayan dokulu
yüzeyler mekâna kazandırdığı şıklık ile
göz dolduruyor. Doğadan ilham alan,
taş, ahşap ve tekstil dokulu dekorlarıyla
3P koleksiyonu, mutfak tasarımında stil
sahibi kişiliklere hitap ediyor.
3P Panel Serisi, dokulu yüzeylerinin
haricindeki ipeksi dokunuşa sahip solid
renkleriyle de zarafete mekân açıyor.
Koleksiyon içerisinde yer alan Gece
Siyahı, Derin Mavi, Elit Gri, Karetta Yeşili,
Konfor Gri, Latte Krem, Polar Beyaz,
Vintage Bej ve Yaprak Yeşili dekorları
yeni bir panel modası başlatıyor. 3P
koleksiyonu özellikle parmak izi bırakmama ve yüksek çizilmezlik direnci ile
de mutfaklara fonksiyonelliği sunuyor.

m.b.s.

m.b.s.

ütahya'da Güral 29 Ekim Seramik
Fabrikası'nın açılışı, Başkan Recep
Tayyip
Erdoğan
tarafından
telekonferans sistemiyle yapıldı. Güral
Şirketler Grubu, Büyük Zaferin 100. yılında Kütahya'ya dev bir tesis kazandırdı,
yeni bir tesisin de temelini attı.

K

Kütahya'da Güral 29 Ekim Seramik
Fabrikası'nın açılışı, Başkan Recep Tayyip
Erdoğan tarafından telekonferans sistemiyle yapıldı. Güral Şirketler Grubu,
Büyük Zaferin 100. yılında Kütahya'ya
dev bir tesis kazandırdı, yeni bir tesisin
de temelini attı.
Başkan Erdoğan'ın açılışını yaptığı Güral
29 Ekim Seramik Fabrikası toplam 476
bin metrekare arazide, şimdilik 100 bin
metrekarelik kapalı alanda 275 çalışanıyla üretime başladı. İlave fabrika
yatırımlarının tamamlanmasıyla yatırım
tutarı 325 milyon dolara ulaşacak.
İstihdamın her geçen gün artması ve
çalışan sayısının 600'e ulaşması hedefleniyor. HER SENE BİR FABRİKA Güral
Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı
İsmet Güral, her ülkenin olduğu gibi
16

86

In our sanitary ware file that we created from the newest collections of different companies; We offer products
that combine design and technology
to your liking.

H

Doğanın Eşsiz Ruhu Cottonbox İle Yatak Odalarında

8

niture designs.

m.b.s.

m.b.s.

Türkiye'nin de üretime, istihdama ihtiyacı olduğunu belirtti. Güral, "Porselen,
vitrifiye, turizm, enerji ve nihayet şimdi
de seramik alanında yatırım yapıyoruz.
Prensip olarak her sene yeni bir fabrika
yapmanın heyecanı içerisinde olacağız"
dedi. TEMEL ATILDI Fabrikanın yanı sıra
Kütahya'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Vedat Bilgin'in de katılımıyla
Güral Berekettepe Fabrikası'nın temeli

atıldı. Güral, tesisin Türkiye'ye hediye
edilecek önemli ekonomi kalelerinden
biri olacağını belirterek, "Dünyadaki
sıkıntılar, ülkelerin tek başına çözüme
kavuşturabileceği konuların dışına
çıkmış gibi görünüyor. Tesislerimizin
sayısını, üretimimizi ve istihdamımızı
artırmak bizlerin birinci öncelikli görevi.
Yatırımlarımız artarak devam edecek"
değerlendirmesini yaptı.

32

m.b.s.
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DOSSIER : UNICERA 2022
Unicera International Ceramic Bathroom Kitchen Fair 2022 to be held during
07-11 November shall be an international arena which will bring the leading
companies in the industry together, and on which the latest products shall be
exhibited. In this exhibition carrying great importance for our industry, our
publishing group shall be happy to meet with its readers. We share that firms
will exhibit innovations of participating in the exhibition in our special issue
"Unicera" with you.

2022

2022

2022

FUARINA

FUARINA

FUARINA

2022

2022

2022

UNICERA Fuarı’nda Güral Seramik ve Güral Vit,
Tüm Dikkatleri Üzerine Çekecek

60 milyar dolarlık Seramik Sektörü 7-11 Kasım’da UNICERA’da buluşuyor

ORKA Banyo Yeni Koleksiyonu İle UNICERA Fuarı’nda

Dünya Seramik Sektörü İstanbul’da

RKA
Banyo,
UNICERA
Uluslararası Seramik Banyo
Mutfak Fuarı’nda en yeni banyo
mobilyası tasarımları ile yer alacak.
Türkiye’de 30 yıldır inovatif ve özgün
tasarımlara imza atan ORKA Banyo,
zengin ürün yelpazesi ile sadece yurt
içinde değil tüm dünyada fark yaratan
banyo mobilyalarını sektör profesyonelleri ve ziyaretçilerle buluşturacak.

O

40

Seramik sektörünün ülkemizdeki en
büyük ticaret platformu olma özelliği
taşıyan UNICERA Uluslararası Seramik
Banyo Mutfak Fuarı'nın ulusal ve uluslararası birçok markaya ev sahipliği yapmaya hazırlandığını vurgulayan TG Expo
Uluslararası Fuarcılık Genel Müdürü

Cem Şenel

Banyoları yaşanabilir mekânlara dönüştürmek üzere, çeyrek asrı aşan tecrübesi

Cem Şenel, "Fuarda banyo ürünleri,
zemin-duvar kaplamaları, seramik
işleme teknolojileri, mutfak ürünleri,
dekorasyon ürünleri, ambalajlama,
depolama gibi pek çok ürün görücüye
çıkacak. Dünyanın en önemli üreticileri,
yeni sezon ürünlerini ilk kez UNICERA’da
dünya seramik sektörünün beğenisine
sunacak. Katılımcı firmalarla uluslararası
alıcılar yeni ticaret anlaşmalarına imza
atarak ekonomiye yön verecek." dedi.

Bütünsel tasarım yaklaşımı ile kullanım
kolaylığını konforla buluşturan, dünya
standartlarında kaliteye sahip fonksiyonel ürünler geliştiren ORKA Banyo, her
bütçeye ve mekâna uygun tasarımlarıyla
UNİCERA Fuarı’nda 4. Hall B04 numaralı
stantta katılımcılarla buluşacak.

erli ve yabancı binlerce ziyaretçiye
ev sahipliği yapan seramik, banyo,
mutfak sektörünün öncü global
ticaret platformlarından biri olarak öne
çıkan UNICERA, 07-11 Kasım tarihleri
arasında, CNR EXPO İstanbul Fuar
Merkezi’nde Türkiye’nin yanı sıra
seramik ve vitrifiye sektörüne yön veren
dünyaca ünlü firmaların da katılımıyla
gerçekleşecek. Ödüllü tasarımlarıyla
Güral Vit ve Türkiye’nin son büyük
yatırımlarından olan yepyeni, modern
tesislerinde, alanındaki en ileri teknolojik olanaklarla üretim yapan Güral 29
Ekim Seramik Fabrikası’nın en yeni
ürünleri UNICERA İstanbul - Uluslararası
Seramik Banyo Mutfak Fuarı’nda ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Y

Fuarın, Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB
tarafından desteklendiğini söyleyen
Şenel, yıldan yıla artan istikrarlı büyüme
grafiği ile dikkati çeken UNICERA, 80 bin
m2 alanda yapılacak olup tarihinin en
büyük metrekareli fuarı olacak. Cem
Şenel, tarihi ziyaretçi rekoru kırılması
öngörülen fuara, 100’den fazla ülkeden,
on binlerce satın almacı ve profesyonel
ziyaretçinin beklendiğini iletti.

m.b.s.

48

m.b.s.

CERSAIE 2022 Fuar İzlenimleri

Bien, Cersaie Fuarı ve 2gether Gecesi İle İtalya’da
Gövde Gösterisi Yaptı

m.b.s.

52

Page: 64-69
DOSSIER : LATEST
SANITARY WARE
PRODUCTS

Page: 58-62
DOSSIER : EXCLUSIVE
DESIGNS IN
BATHROOMS

In our sanitary ware file that we created
from the newest collections of different
companies; We offer products that combine design and technology to your liking.

For those who prefer naturalness,
simplicity and calmness in their bathrooms, we suggest you take a look at
our folder containing the selected
furniture designs.

U

cıların tüm işlerini kolaylaştırıyor. Firma; ‘Helios’
serisi ile yuvarlak, oval ya da dikdörtgen gibi
çeşitli geometrik şekillerde klozet ve lavabolarıyla farklı kullanıcı inisiyatifine göre uygun
çözümler sunuyor. Etajerli model seçenekleri
bulunan lavabo ve klozetler asma ya da duvara
monte edilebilme özelliğiyle de alandan tasar-

Kişisel sağlık ve hijyen açısından seçilecek olan
klozet ve lavaboların hem işlevselliği hem de
kolay temizlenebilir olması önem taşıyor.
Emektar ürünlerini değiştirecek ya da evini
yenileyecek kullanıcılar mevcut alanlarını
konforlu ve verimli kullanmak için hem nitelikli
hem de şık tasarımlara yöneliyor. Temizlik kolaylığı ve modern görüntüyü önemseyen kullanıcılar ayrıca uzun süreli kullanımda çatlama ya da
kırılma riski olmayan uzun ömürlü ürünlere
yöneliyor. Bu noktada kullanıcıların akıllarındaki
tüm soruları ise SEREL ürünleri cevaplıyor.
Yıllardır yaşam alanlarına yönelik kaliteli çözümler sunan SEREL, Helios serisi ile banyo ve
tuvaletlere şıklık katarken, güvenilir ve uzun
ömürlü ürün arayan kullanıcıların da imdadına
yetişiyor.

Bien, seramik sektöründeki öncülüğünü
de bir kez daha gözler önüne serdi.

7 milimetrelik karolarını ilk kez
Cersaie Fuarı’nda sergiledi

Bien, 2gether organizasyonu ile
İtalya’da büyük ses getirdi

Bien, ayrıca 7 milimetre inceliğindeki
yeni karolarını ilk kez, dünyanın dört bir
yanından mimarların, yapı firmalarının
ve satın alımcıların oldukça geniş bir
katılım gösterdiği Cersaie Fuarı’nda
sergiledi. Dünyanın dört bir yanından
gelen ziyaretçileri standında ağırlayan

Fuarda iç ve dış mekan olmak üzere
geliştirdiği geniş ürün yelpazesini
uluslararası arenada görücüye çıkaran,
ürün teknolojilerini ve gelecek hedeflerini katılımcılarla paylaşan Bien,
m.b.s.
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SEREL’den Nitelikli ve Şık Çözümler
ruf etme imkanı sağlıyor. SEREL Helios serisindeki birbirinden şık tasarıma sahip etajerli lavabolar aynı zamanda çekmece ve dolap kullanımına
da olanak sağlıyor. Pürüzsüz yüzeyleriyle bakteri biriktirmeyen, kolayca temizlenen ürünler yüzde 100 hijyen sağlıyor. Uzun ve problemsiz kullanım
ömrüyle beklentileri fazlasıyla karşılayan ürünler sunduğu konfor ve kalite
kullanıcıların içini rahatlatıyor.

Vitrifiyede en yeniler

Banyo mobilyalarında
seçkin tasarımlar..

Minimal, Saf ve İnce: Creavit Volga
ürkiye’nin global banyo markası Creavit, 5 mm ince kenar
teknolojisiyle ürettiği Volga
tezgah üstü lavabosu ile banyoları
kusursuz incelik ve estetik ile buluşturuyor.

T
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Yenilikçi, modern ve işlevsel
tasarımlarıyla banyoları özenle
dizayn edilmiş nitelikli mekanlara
dönüştüren Creavit; banyolarında
minimal ve sofistike bir görünüm
arayanlar için geliştirdiği Volga
tezgâh üstü lavabo serisiyle, kusursuz inceliği, estetiği banyolara
taşıyor.
Next lavabo serisinin 5 mm ince
kenar teknolojisiyle yeni bir
yorumunu sunan Volga, minimalist
hissi, yalın doğası ve kolay kurulumu sayesinde hem modern hem de
geleneksel banyolar için çok yönlü
çözümler sunuyor. Duvar bağlantısına gerek olmadan düz bir yüzeye
monte edilen tezgâh üstü lavabolar,
form ve malzeme dengesini kusursuz bir şekilde yansıtırken, daha
fazla saklama alanı yaratıyor.
Banyo, Gerçek
Buluşuyor

İncelik
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ADI SIFIR

AŞAĞİSTANBUL

Yazan: Luigi Ballerini

Yazan: Melis Sena Yılmaz

Yayınevi: on8

Yayınevi: Günışığı KitaplığI

Yayınevi: hep kitap

İnsanın kalbine, dünyanın geleceği-

Genç yazar Melis Sena Yılmaz, ilk çocuk

Öğretmenler… Kelimeler yetmez onla-

ile

Creavit’ in mümkün olan en iyi kullanıcı deneyimini sunmak için biçim

ve işlevselliği bir araya getirerek
geliştirdiği Volga’nın; neredeyse
tüm boyuttaki tezgahlara uyum
sağlayan kare ve dikdörtgen forma
sahip dört modeli bulunuyor.
Pürüzsüz köşeleri ve 5 mm inceliğiyle zarif bir görünüm sunmasının
yansıra, seramik malzemenin
dayanıklı yapısı ve parlak beyaz
yüzeyi ile yalın ya da canlı renklerin
tercih edildiği tüm banyolara uyum
sağlıyor.

Benim Adım Öğretmen
Yazan: Nurten Akkuş

rın önemini anlatmaya. Nihayetinde

ne dron uçuşu…

romanında okurunu, gerçeküstü bir

yazarlarından Luigi Ballerini, bilimkurguyla distopyayı ustaca

başka İstanbul’a davet ediyor. Galata
semtinden ulaşılan Aşağİstanbul’un

Prestijli Küresel Öğretmen Ödülü ve

harmanlıyor. Teknolojiyle biçimlenen
gizemli sokaklarında unutulmayacak bir
dünyanın

geleceğine

“dronlar

eşliğinde” bakıyor, aile kavramını
sorguluyor, okura sarsıcı keşifler sunu-

süren, bilinmezi kovalayan bir çocuğun

layan roman dünyanın geleceğini

m.b.s.
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“Uluslar arası Yaşam Boyu Başarı” ödülü-

larla renkleniyor. Çocukluğun sınırsız

düşünenleri, insanın en

yan ON8, ödüllü yeni

kadın, bir genç olarak daha birçok ulusal

Teacher Prize Eğitim Elçisi olan Nurten
Akkuş;

tik macera, “Başka bir İstanbul olsaydı,

deneyimlerini

öğretmenler,

öğretmen olmayı arzulayanlar, kadınlar,
gençler ve hayallerinin yolunda ilham

nasıl olurdu?” sorusunu düşündürüyor.

kitabıyla her yaştan okura güncel

Öğretmen Ödülü ve bir öğretmen, bir

ve uluslararası ödül sahibi ve Global

hayal gücüne övgü niteliğindeki fantas-

Edebiyat yayıncılığında 10. yılını kutla-

nün sahibi olan ilk Türk Kadın, Küresel

Öğretmen Ödülü, Küresel İlham Veren

sürpriz karakterlerle ve şaşırtıcı mekân-

temel duygularında keşfe çıkarıyor.

!

meni arasında gösterilen ilk ve tek Türk
Öğretmen, She Inspires Awards 2021’de

Castagnaccio – Kestane Unlu Pide

gözünden, duru bir dille akan roman,
ren teknolojinin etik
sınırlarını ve kullanım amaçlarını sorgu-

Eğitim Nobeli olan Global Teacher Prize
kapsamında dünyanın en iyi on öğret-

yolculuğa çıkarıyor. Babasının izini

yor. Günlük yaşamın her ânını ele geçi-

tartışmalar sunuyor.

bu kadar şekillendirebilsin ve geleceği
inşa etsin?

arayan herkesle paylaşıyor.

Sahip çıkmamız ve yaşatmamız gereken
farklılıkların değerini duyumsatıyor.

Malzemeler:
6 yemek kaşığı kuru üzüm
500 gr kestane unu
Hazırlanması:
Kombi buharlı fırını 220°C’ de ve %30
nem kademesinde ısıtın. Kuru üzümleri
sıcak suda bekleterek yumuşatın.
Elenmiş kestane ununu önce biraz suyla
karıştırarak pütürleri yok edin. Daha
sonra 500 ml su, tuz ve şekeri ekleyerek
yumuşak ve pürüzsüz bir hamur elde
edin. Hamurun yumuşacık ve kremamsı

80
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başka hangi meslek var ki insan hayatını

Çağdaş İtalyan edebiyatının ödüllü

DÜNYA MUTFAKLARINDAN SEÇMELER

SERELin sunduğu çözüm önerileri ile kaliteli ve
uzun ömürlü ürünler tercih ederek kırılma, çatlama gibi risklerin önüne geçmek isteyen kullanı-

‘2gether’ gecesi ile dünya çapında
onlarca ülkeden birçok iş ortağını bir
araya getirdi. Adını İmparator Friedrich
Enzo'nun oğlu ünlü Sardunya Kralı’ndan
alan ve 1244-1246 yılları arasında inşa
edilen Saray Palazzo Re Enzo’nun
büyüleyici ortamında misafirler; Fashion
Butterflies ve Crystal Grup dans gösterileriyle, eşsiz konser organizasyonu ve dj
performansıyla doyasıya eğlenme fırsatı
yakaladı. Bien, fuar ve ‘2gether’ gecesindeki gövde gösterisi ile birçok global iş
birliğinin öncü adımlarını da attı.

T
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E.C.A. SEREL’den Şık ve Kullanışlı ‘Helios’ Serisi
zun süre kullanılmaları sebebiyle kullanıcılar lavabo ve klozet tercihlerini yaparken oldukça titiz davranıyor. ‘Helios’ başlığı altında ürettiği lavabo ve klozet seçenekleriyle ürün arayış sürecinde titizlenen ve kafası
karışık olan kullanıcılara birbirinden şık ve
kaliteli ürünler sunuyor.

asarımdaki öncü kimliği ve çevreci
yaklaşımıyla adından söz ettiren
Bien, 26-30 Eylül tarihleri arasında
İtalya Bologna’da düzenlenen dünyanın
en büyük seramik fuarı Cersaie’de global
sektör profesyonelleri ile buluştu. Bien,
global vizyonu ve fuar anlayışına yeni
bir soluk getirme hedefi doğrultusunda
28 Eylül Çarşamba gecesi Bologna’nın
önemli tarihi mekanı Palazzo Re Enzo’da
geçekleştiği ‘2gether’ etkinliğinde 300’ü
aşkın seçkin misafiri ağırladı. İtalya’da
büyük ses getiren organizasyon ile Bien,
gücünü ve yenilikçi global vizyonunu da
global arenada kanıtladı.

Castagnaccio – Kestane Unlu Pide

T

Sektörün en büyük ticaret platformu

gerçekleşecek fuarda ORKA Banyo, yılların tecrübesiyle birleştirdiği profesyonel
işçilik ve üstün teknolojiyle hayata
geçirilen banyo mobilyalarıyla yine
dikkatleri üzerine çekecek.

Sektördeki tasarım ve üretim gücünü
güçlü tasarımcı iş birlikleriyle taçlandıran ORKA, Milano'daki ofisi Aksu/Suardi
ile başarılarını katlayan tasarımcı Sezgin
Aksu ve İtalyan tasarımcı Massimiliano
Braconi koleksiyonlarıyla fuara estetik
ve fark katacak. İstanbul CNR Expo’da

Cersaie Fair, one of the most
important and largest fairs in
the world, which determines
the trends and fashion of the
next year in the ceramic
industry, was held in Bologna,
Italy between 26-30 September
2022. The impressions of the
companies that successfully
represent our country in Cersaie
are among our pages.
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ürk seramik sektörünün gelişiminde önemli rol oynayan UNICERA
İstanbul Seramik Banyo Mutfak
Fuarı, 7-11 Kasım 2022 tarihlerinde
İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy’de kapılarını açıyor. UNICERA Uluslararası
Fuarcılık A.Ş. ve TG Expo Uluslararası
Fuarcılık A.Ş. tarafından, Türkiye Seramik
Federasyonu (TSF) ve Tesisat İnşaat
Malzemecileri Derneği (TİMDER) iş birliği ile düzenlenen UNICERA Uluslararası
Seramik Banyo Mutfak Fuarı, uluslararası
bir marka olarak Türkiye’nin yanı sıra
seramik sektörüne yön veren dünyaca
ünlü firmalarının da katılımıyla her sene
artan bir ivme ile yerli ve yabancı
katılımcı ve ziyaretçileri ağırlamaya
hazırlanıyor. 60 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan dünya seramik pazarının 2’inci
tedarikçisi konumunda olan Türkiye,
UNICERA ile yeni pazarlara yelken
açmak için kolları sıvadı.

ile inovatif, şık ve kullanışlı ürünler
sunan ORKA, 7-11 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek UNICERA Uluslararası
Seramik Banyo Mutfak Fuarı’nda yeni
tasarımlarını görücüye çıkaracak.
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500 ml su
1 tutam tuz
2 yemek kaşığı şeker
6 yemek kaşığı zeytinyağı

100 gr çam fıstığı
100 gr ceviz içi, kıyılmış
5 dal biberiye
Fırın kağıdı

olması gerekir. Hamura, 3 yemek kaşığı
zeytinyağı, 5 yemek kaşığı çam fıstığı,
dövülmüş cevizleri ve süzülmüş kuru
üzümleri ekleyin ve tümünü iyice
yoğurun. Delikli fırın tepsisinin kenarlarını yağlayın ve dibine fırın kağıdı yayın.
Hamuru delikli fırın tepsisine yerleştirin.
Hamurun yaklaşık 1 cm kalınlığında
olması gerekir. Üzerine kalan çam fıstıklarını, bolca biberiye ve kalan zeytinya-

ğını serpin. Isıtılmış fırının ısısını 200°C’
ye indir ve pideyi %30 nem kademesinde fırının alttan ikinci katında 40–45
dakika pişirin. Piştiğinde pidenizin üzerinin altın sarısı bir renk alması ve kıtır kıtır
olması gerekir. Hamurun iyi pişmesi
gerekir, ancak yanmamasına da dikkat
edin. Pidenin ılık olarak servis edilmesi
önerilir.
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adresler
21-AGT AĞAÇ SAN.
Org. San. Böl. 3.Kısım
35. Cad. No:7 07190
Döşemealtı / ANTALYA
Tel: 0242 249 17 17
www.agt.com.tr
27-ARKOPA AHŞAP
Org. San. Böl.
17. Cad No:2 / C
Melikgazi / KAYSERİ
Tel: 0 352 321 26 11
www.arkopa.com.tr
Arka Kapak İçi-63-78-79-8385-90
EFS REKLAM & MİMARLIK
Eski Karakol Sok.
No:14/13
Kızıltoprak / İSTANBUL
Tel:0 216 345 51 83
www.efs.com.tr
11-GEBERİT
İçerenköy Mh.
Engin Sok. No:10
Ataşehir / İSTANBUL
Tel: 0 850 811 62 63
www.geberit.com.tr
Arka Kapak
GÜRAL SERAMİK
1. Kütahya Org. San. Böl.
12. Cad. No:3
Merkez / KÜTAHYA
Tel: 0 274 225 03 00
www.guralseramik.com
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25-IŞIK AHŞAP
1. Org. San. Böl. 83101
Nolu Cad. No:25
Şehitkamil / GAZİANTEP
Tel: 444 7 428
www.isikahsap.com.tr
19-ISVEA
Organize Sanayi Bölg.
6.Cad. No:5/B
ÇORUM
Tel: 0364 254 92 06
www.ecegroup.com.tr
39-MEVA AHŞAP
Kemalpaşa OSB Mah.
21 Sk. No:17
Kemalpaşa / İZMİR
Tel: 0 232 877 16 74
www.mevaahsap.com
5-ORKA BANYO
İkitelli Org. San. Böl. Mh.
Masko Mob. Sit.
2B Blok No:18
Başakşehir / İSTANBUL
Tel: 444 66 52
www.orkabanyo.com.tr
7- RİNO SERAMİK
PORSELEN
Küçükbakkalköy Mah.
Ali Ay Sokak
No: 25 Aktifhan Plaza
Ataşehir / İSTANBUL
Tel: 0216 577 67 70
www.rino.com.tr

15-SERAMİKSAN
Org. San. Böl. 45401
Turgutlu / MANİSA
Tel:0 236 313 96 13
www.seramiksan.com.tr
47-TG EXPO FUARCILIK
Eğitim Mh. Poyraz Sk.
Ertogay İş Mekz K:5 D:14-15
Kadıköy / İSTANBUL
Tel:0 216 338 45 25
www.tgexpo.com
17-UŞAK SERAMİK
Dilek Mah. Değirmenler Sk
No:100
Banaz / UŞAK
Tel:0 276 326 20 01
www.usakseramik.com
13-YURTBAY SERAMİK
Hasanpaşa Mh.
Lavanta Sk.
No:2
Kadıköy/İSTANBUL
Tel: 0 216 327 99 99
www.yurtbay.com.tr
Ön Kapak İçi-2-3
QUA GRANİTE
Söke Org. San. Böl. Mh.
4. Sokak No:1
Söke / AYDIN
Tel: 0850 888 07 08
www.qua.com.tr

