








Duravit’in Zamansızlığı Huzur Ortamını 
Pekiştiren Bir Unsur Olarak Mekanı Kaplıyor

Khosla Mimarlık’ın Gat Dağları’nda tasarladığı bu 
villada milyarca insanın arasında, aslında Hindistan’da 
olduğunuzu farketmiyorsunuz bile.

Batı Gat Dağları’na bakan tablo gibi bir manzaraya 
sahip olan bu konum, Mumbai’nin stresinden kaçmak 
için özel olarak seçilmiş.

8 bin metrekare bir arazi üzerinde, 195 metrekare alana 
inşa edilen bina ilk bakışta tek katlı bir yapı olarak göze 
çarpıyor. Ofis alanı, dış cepheye bakan ve gündüz 
kullanılan odalar ve iç tarafta kalan özel odalar olmak 
üzere ikiye ayrılmış durumda.

Binanın iç tasarımında, sadelik unsuru göze çarpıyor. 
Yerleştirilen her eşya, mimari konseptin geneliyle ve 
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bölgenin doğal güzellikleriyle uyumlu olacak şekilde 
seçilmiş.

Villanın banyosunda da doğal taş, ahşap ve seramik 
kullanılıyor. Banyodaki dikdörtgen şekilli Duravit Vero 
serisi lavabo, iç mimariye hakim olan keskin hatlarla 
örtüşüyor. Duravit’in zamansızlığı huzur ortamını 
pekiştiren bir unsur olarak mekanı kaplıyor.

Geniş teras alanında bulunan “sonsuz havuz” ise, 
neredeyse binanın etrafındaki su kaynaklarına 
karışarak bu yapının en göz alıcı unsuru olarak öne 
çıkıyor.
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Tarihi Köşk, 
Vitra’nın Modern 
Tasarımlarına Ev 
Sahipliği Yapacak

Türkiye çapında 122 satış noktası bulunan VitrA’nın 
Suadiye’deki mağazası, Bağdat Caddesi’nin 
simgelerinden asırlık Cavit Paşa Köşkü’ne taşındı. 
Yepyeni bir müşteri deneyimi sunan mağaza, 
VitrA’nın geleceğin banyolarıyla ilgili vizyonunu 
yansıtan bir konseptle tasarlandı. 

19. yüzyılın başlarında yapıldığı tahmin edilen 
ve 1. derece tarihi eser olan Cavit Paşa Köşkü, 
VitrA’nın modern koleksiyonlarına ev sahibi oldu. 
VitrA, ilk olarak Suadiye mağazasında sergilenen 
en yeni koleksiyonuyla, banyoyu evin yeni bir odası 
olarak kabul ediyor. Geleneksel banyoyu yeniden 
yorumlayan tasarımcı Terri Pecora’nın imzasını 
taşıyan VitrA Plural koleksiyonu da asırlık Cavit 
Paşa Köşkü’nde müşterilerle buluşuyor.
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VitrA Suadiye Mağazası’nın açılışı, 20 Haziran Çarşamba günü düzenlenen davetle yapıldı. 
Ünlü mimarların katıldığı açılışta konuşma yapan Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Başkanı 
Ali Aköz, “Cavit Paşa Köşkü, başarılı bir restorasyon çalışmasıyla yeniden hayat buldu. 
21 yıldır hizmet verdiğimiz Bağdat Caddesi’nde, yepyeni bir müşteri deneyimini bu değerli 
köşkün büyülü atmosferiyle birleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi. 
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VitrA’nın PRO Nature ahşap görünümlü porselen karo 
koleksiyonları, doğanın huzurunu ve ahşabın sıcaklığını 
mekanlara taşıyor. Rölyefli, mat ya da budaklı tasarlanan 
koleksiyonlar, ahşap tutkunları için şık ve sıcak mekanlar 
yaratıyor.

VitrA’nın en çok tercih edilen ahşap görünümlü karo 

koleksiyonlarından Aspenwood, adını Amerika’nın en popüler 
kayak merkezlerinden biri olan Aspen’den alıyor. Her zevk ve 
ihtiyaca uygun çeşitlilikte hazırlanan koleksiyon, Colorado’daki 
dağların renk zenginliğini, ahşabın dokusuyla bir araya 
getirerek sofistike bir şıklık sunuyor. Aspenwood, alışılmış 
doğal ahşap tonlarının yanı sıra, modern mekanlar için grej 
tonları da öneriyor.

Vitra’da Ahşap Tutkusu
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VitrA’nın ahşap görünümlü koleksiyonlarından ödüllü Woodmix, son yılların 
popüler İskandinav Nordik ahşabının başarılı bir yorumu olarak dikkat çekiyor. 
Eskitme dekorları sayesinde mekana yaşanmışlık hissi veren ödüllü Pera 
koleksiyonu, eski İstanbul evlerinde kullanılan popüler ahşap tasarımlarını 
hatırlatan rölyef deseniyle modern yaşama zamansızlık katıyor. Sonsuz sayıda 
renk şemasıyla uyumlu bir şekilde kombinlenebilen ve dekorları sayesinde 
tasarımı hareketlendirebilen Samba koleksiyonu ise doğanın güzelliğini şehir 
ortamına taşıyor.
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Yüzeylerde Beton Sadeliği

VitrA PRO Nature koleksiyonundaki beton görünümlü karo serileri, tasarımın en rafine halini yaşam alanlarına taşıyor. 
Mimarinin en saf halini temsil eden beton, VitrA’nın Newcon, Ash&Burn, Bricx, Clay-Cement, Ice & Smoke, Metro, Piccadilly, 
Terra Nova ve Ultra serileriyle mekanlardaki yerini alıyor.

Sakin yüzey dokusu ve doğal renk tonlarıyla şık ve fonksiyonel mekanlar yaratan Newcon serisi, inovatif yüzeyleriyle 
dikkat çekiyor. Ash&Burn, sofistike renk tonları ve etkileyici dokusuyla, endüstriyel beton görünümüne sıcak 

bir yorum getiriyor. Tuğla görünümlü Bricx seramik serisi, loft havasını evin içine taşıyan çizgisiyle, modern 
tasarım trendlerinin yeni gündemini yansıtıyor. Endüstriyel tasarım trendlerinin yeni gözdesi hibrit beton 
görünüme sahip Clay-Cement, betonun zamansız güzelliğini kilin doğal sıcaklığıyla 
birleştiriyor. Adını buz ve duman renklerinden alan Ice & Smoke ise doğal 
görünümlü dokusu ve geometrik desenli dekorlarıyla ferah mekanlar yaratıyor. 
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Mekana stil sahibi bir dinamizm katan Metro serisi, ebat, renk ve yüzey zenginliği sunuyor. Adını Londra’nın ünlü 
meydanından alan Piccadilly seramik serisi, çiçek motifi ve kesme bordür alternatifleriyle, modern mekanlara klasik bir 
dokunuş ekliyor. El yapımı cotta görünümüne sahip Terra Nova, 
vanilya, taba, siyah ve moka renk alternatifleriyle, mekanda sıcak 
ve çağdaş bir atmosfer yaratıyor. 

Çimento görünümlü taş dokusuyla dikkat çeken Ultra, ışıltılı 
yüzey alternatifiyle modern şehir evlerine farklı bir soluk getiriyor. 
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Kendi Kendini Temizleyen Lavaboyla
Banyoda Zahmetsiz Hijyen

VitrA AutoClean lavabo, kendi kendini temizleme özelliği 
sayesinde, kolay ve konforlu temizlik olanağı sunarken, 
daha sağlıklı evler için banyo hijyenine destek oluyor. 

Lavabonun altında yer alan 1 litrelik hazneye eklenen 
deterjan, istendiğinde ya da her kullanımdan sonra suya 
karışarak temizlik yapıyor. 

Manuel ya da sensörle kontrol edilebilen seçenekleri 
bulunan VitrA AutoClean lavabo, her kullanımda yaklaşık 
1 litre suya 5 ml deterjan karıştırıyor. Banyoya temizliğin 
ferahlatan kokusunu yayan lavabonun gizli su çıkışı, kirin 
birikmesini engelleyerek ekstra hijyen sağlıyor.






