




Zamansız bİr 
tasarım nesnesİ: 

Eski çağlardan günümüze mimari yapılar ve sanat 
eserlerinin en önemli malzemesi olan taş, yaşam alan-
larına farklılık katabilen bir ürün olması nedeniyle 
hala popülerliğini koruyor. 

İnsanın korunma, barınma ihtiyacından doğan 
mimarinin ana malzemelerinden biri olan ve yüzyıl lar-
dır bina ve anıtlarda kul lanılan, sanat eserleri yapı-
lan taş, zamansız bir tasarım nesnesi. Günümüzde de 
sağlam ve yaratıcı bir malzeme olarak popülerliğini 
koruyan doğaltaş, bazen bir evin duvarında çıkıyor 
karşımıza bazen de sanat eseri olarak bir galeride.





Doğal 
malzemenin 
sağlamlığı-
nı sanatsal 
bir yorumla 
mekanlara 
taşıyan 
Artstone, 
modern dün-
yanın hızlı ve 
pratik uygu-
lanan yeni 
trend duvar-
larını yarattı. 
Her geçen 
gün farklı 
dinamikler-
le dönüşen, 
evrilen tasa-
rım kriterleri 
duvarlardaki 
yerini aldı. 

Adeta bir 
enstalasyon 
his si veren, 
çokyönlü 
sanatın bir 
yansıması 
olan Artsto-
ne panel ler 
sıradışı bir 
tarzı mekan-
lara getiriyor, 
duvarları şık 
bir elbise gibi 
sarıp sarma-
lıyor. 

Artstone’un 
samimi ama 
gizemli, 
soğuk ama 
güven veren 
etkisini his-

setmek için 
siz de bu 
dünyaya 
adım atın. 

dress

wall





İstanbul



İstanbul Balmumcu’da yer 
alan Artstone showroomu zarif 
ve yaratıcı tarzı ile ürünleri 
en iyi şekilde göstermenin 
yanında müşterilerilerin 
aklındaki en küçük soru 
işaretlerini bile yok etmeyi ve 

onlara gönül rahatlığı ile evet 
diyecekleri ürünleri sunmayı 
hedefliyor. Değişen ihtiyaçlar 
ve uluslararası trendler göz 
önünde bulundurularak her yıl 
yenilenen Artstone ürünlerini 
bulacağınız bu showroomda 

stilinize uygun bir ürün mut-
laka var. 
Doğal malzemenin 
sağlamlığını sanatsal bir yor-
umla mekanlarınıza taşımak 
için Artstone dünyasının 
kapılarını siz de aralayın. 
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Amazon ormanları, ağaç kabuğu görünümü ile 
duvarlardaki yerini alıyor. Adeta çok yönlü bir 
sanat nesnesi gibi bulunduğu mekanı etkisi al-
tına alan ve gören herkesi etkileyen bir duvar 
paneli. Evde, ofiste ya da bir mağazanın duva-
rında, nerede olursa olsun dekorasyonun belir-
leyici unsuru olan bu panel çok farklı dekoras-
yon tarzlarına kolayca adapte oluyor. 

TASARIMIN DOĞAYLA KURDUĞU İLETİŞİM

amazon
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DUvARLARINDA DOĞAL vE 
YARATIcI bİR hAvA YAKALAMAK, 
DENEYSEL OYUNLAR OYNAMAK 
İSTEYENLER İçİN TASARLANAN 
AMAzON, TROpİKAL ETKİYİ 
hAYAL EDENLER İçİN bİREbİR.

amazon
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han
tümertekİn

Y. M İ m a r 

Mekan algısının sadece sınırlar üzerinden işlemediğini biliyoruz. İçeride ve 
dışarıda sınırları oluşturan yüzeyler gitgide daha da önem kazanıyor. Mies van 

der Rohe’nin ‘less is more’ söylemi postmoderni doğrulamasa da, algının 
zenginliği üzerinde artık daha çok düşündüğümüz, kaygılandığımız kesin. 

Bu bağlamda onu oluşturan bileşenlerin çeşitliliği arttıkça, farklı ve yeni algı 
olanaklarına kavuşuyoruz. Artstone’un tasarımcıların kullanımına sunduğu 

yüzey kaplamaları da bizlere bu amaçlar doğrultusunda pek çok sağlam 
ve kalıcı seçenek sunmakta.
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yılmaz
ulusoy

Y ı l m a z  U l u s oy  h o l d İ n g  A . Ş .  Yö n . K u r u l u  b a ş k a n ı

Kemer Holiday Club Tatil Köyünü planlarken misafirlerimizin her an doğa ile iç içe olmasını, denizin yeşille 
buluşmasını arzu etmiştik. Bu fikirle yola çıkarak tek bir ağaca dokunmadan binalarımızı planladık ve inşaa 

ettik. Bazen bir ağacı korumak için binaların yerini kaydırdık, bazen de binayı ağacın etrafında oluşturduk ve 
çatısından ağaç çıkmış binalar ortaya çıktı.Odalarımızın içlerini de tasarlarken bu düşünceden kopmama-
ya çalıştık. Artstone duvar panellerinin doğal görünümü, kolay uygulanabilir olması ile tercih sebebimiz 
olmuştur.Özellikle sahil şeridinde bulunan konaklama tesislerin de ürün seçimlerinde estetik kaygıların 
dışında dikkate alınan en önemli konularından biri dayanıklılık ve bakım maliyetinin düşük olma zorun-

luluğudur. Artstone ürünlerinin bu ihtiyaçlarımızı ve beklentilerimizi karşılayacağını düşünüyoruz.
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Çift karakterli bir tasarım: Bir yanıyla tasarıma güçlü bir 
ifade katmaya çalışırken bir yanıyla yalın bir duruşa sahip. 

barbados
cObRIzA

Özellikle geniş mekanlar-
da, modern bir dekorasyonla 
güçlü etkiler yaratan, farklı se-
viyelerde yerleştirilmiş ahşap 
blok görünümündeki Wood 
Barbados’un, minimalist ve 
geometrik görünümü soyut 
mimarinin hafif ve ruhani et-
kisini mekanlara yansıtıyor. 
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Sanat ve tasarım 
arasındaki ince 
çizgide bir ürün. 

Mekan içindeki bir obje, konumundan ne kadar 
bağımsız olabilir? Kendi kişiliğini ne kadar ko-
ruyabilir? Capri özel görünümü ile bulunduğu 
her mekana kendinden birşeyler katıyor. Baskın 
rengi ile mekanı kendi ile bütünlüyor, kendi his-
sini yansıtıyor. 

wood
barbados 

caRMIN
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wood
barbados 

bASALTO

Malzemesinin görkemini 
yansıtan Basalto, eski dö-

nemlerden kalma bir ambi-
ansı anımsatmasına rağmen 
soğuk, sade ve mat görünü-

mü ile çağdaş bir iç mekan 
olgusu yaratıyor. Endüstriyel 

kara kutular izlenimi veren, 
mekanın güzelliğini yansıt-
mak için soyut  bir havaya 
bürünen ürün, dramatize 
edilmiş bir tasarım algısı 

yaratıyor. 
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25

Zengin havası ve 
geometrik desen-
lerle desteklenen 

maskülen unsurları 
ile Earth, eklektik 
sıradışı bir tarzın 

sembolü. 
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TAYGA
NATURA

Orman evinizin 
içindeymiş hissi...
Ağaç kabuğu görünümündeki 

duvar paneli yelpazesini geliştir-
meye karar veren Artstone’un en 

yeni ürünü; Tayga. Çam kabuk-
larından elde edilen bir görseli 

yansıtan Tayga ile orman evini-
zin içindeymiş hissi yaşayabilir-
siniz. Kabuk içinde barındırdığı 

değişik renklerle de uygulandığı 
mekana hem hareket hem de 

değişik tarz ve renkte deko-
rasyonla kombinlenme imkanı 

veriyor.
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UYGUlAndığı AlAn-

lArA eskİmİş, mİlAdı 

dolmUş bİr Görünüm 

kAzAndırAn rUınA, 

İkİ fArklı mAlzeme-

nİn dAnsını sUnUYor: 

beTon ve demİr bİr-

lİkTelİğİnden doğAn 

ürün, YAşAm AlAn-

lArındA YArATıcılık-

lArını kUllAnmAk ve 

fArklı bİr hAvA YA-

kAlAmAk İsTeYenlere 

hİTAp edİYor. 

İronİk bİr rUhU olAn 

ürün, ArkA plAnındA 

Yer AlAn demİr çU-

bUklArlA endüsTrİ-

Yel bİr hAvA kATTığı 

mekAnlArA HEAVYBIT 

rUhUnU YAnsıTıYor.

ruına
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ruına
ocre
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MEKANLARINI 
fARKLI bİR 
fELSEfE İLE YE-
NİDEN YARATMAK 
İSTEYENLER İçİN 
bİçİLMİŞ KAfTAN 
OLAN RUINA, KENT-
SEL ORTAMLARDA 
ESTETİĞİN pEŞİNE 
DüŞEREK ESKİ İLE 
YENİYİ bİR ARAYA 
gETİRMEKTEN çE-
KİNMEYENLER İçİN 
özEL OLARAK 
YARATILDI. 
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Tımber

Tımber

NATURA

cARMIN
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Tımber

Tımber

bASALTO

Zamanın ruhunu 
yakalamak isteyenlere...

Eski ray traversinden esinlenerek üretilen Tim-
ber, her tür mekan için ideal bir ürün olmasının 

yanında rustik bir tarzı temsil ediyor. Zamanın 
ruhunu yakalamak ve eski ile yeniyi bir arada 

kullanmak isteyenler için iyi bir alternatif oluş-
turan bu ürün girintili çıkıntılı yapısı ile mekana 

hareket ve estetik katıyor. 
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kendİ rUhUnU 
bAskın bİr şe-
kİlde Yer Aldığı 
mekAnA YAnsıTAn 
zAnzıbAr, hAssAs 
deTAYlArı ko-
rUYArAk Yenİ bİr 
kİmlİk olUşTU-
rUYor. oldUkçA 
İhTİşAmlı olAn bU 
Görünüm herke-
sİn dürTülerİne 
Yenİk düşerek 
mekAnın cAzİbe 
merkezİ olAn bU 
ürünü İnceleme-
sİne sebep olU-
Yor.

zAnzı-
bArNegra
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zAnzıbAr
ıntenso
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zAnzıbAr
      carmın       

“cool” bİr hAvAsı olAn, AYnı zAmAndA 
ışık ve GölGe oYUnlArıYlA füTürİsTİk 
bİr mekAn AlGısı YArATAn zAnzıbAr, 
dUrAğAnlAşAn Geleneksel TAsArım 
formlArındAn kopUşUn sİmGesİ.
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return

roots
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hor migon
p lus 

oxIdo
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    ayatınızda estetiğe yer açın! 
Oksitlenmiş brüt beton görünü-
mü ile klasik çizgilerin dışında ta-
sarımlara imkan veren Hormigon 
Plus Oxido, loft bir mekan hayal 
edenlerin tercihi. Doğal pas efekti-
nin tonlarını barındıran kontrast 
yapısı ile tasarımcılar için her 
tür meydan okumaya açık. Kalıp 
çeliğini betona sabitleyen bağlantı 
vida izleri ve barındırdığı efektler 
sayesinde mekanlara asi bir hava 
verirken, çok kimlikli yapısı saye-
sinde istenilen her türlü ambiyan-
sı kolayca oluşturulabiliyor. 

H
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 tor-
nıllooxı

do

Hareketli, birbiri üstüne tam yerleşmemiş 
büyük vida ile sabitlenmiş demir plakalardan 

oluşan görüntüsü ile çok yönlü bir sanat eseri. 
Organik bir yapısı varmış ve zaman içinde 
kendini yenileyerek, dönüştürerek farklı bir 
görünüme kavuşacakmış izlenimi.. Tornillo 
Oxido, kişiye bunların hepsini hissettiriyor. 
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gELEcEK ŞEKİLLENİYOR… TASARIM EvRİLİYOR…
KULLANILAN DİL, MALzEME vE İçERİDEN
YüKSELEN fELSEfE DOĞAYA DöNüYOR.

ARTIK OLdUĞUN gİBİ OLMAK MOdA.
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Z a m a n s ı z  ta s a r ı m 

r
-cA

natura
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DüNYADAKİ TüM 
AKIMLAR MALzEME-

LERE YANSIYOR vE 
ONLAR üzERİNDEN 
YAŞIYOR. bİR fORM 

YARATMAK, KALIcI bİR 
ESER OLUŞTURMAK vE 
YAŞAM bİçİMLERİ İLE 

İLgİLİ gENEL bİR fİKİR 
vEREbİLMEK ADINA 
OLUŞTURULAN KİM-

LİKLER SON DöNEM-
DE çOK öN pLANDA. 

ROcA’YA YANSIYAN 
AKIM İSE KESİNLİKLE 

MİNİMALİzM.
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ro-
ca
blanca

Kanyonlardaki kesik kaya fonlarını 
taşıyan bir görünüm sunan Roca, de-
korasyonda son yılların vazgeçilmez 
rengi olan beyaz taş görünümü ile 
gerçek bir kesit sunuyor. Beyazın tüm 
asaleti ve dinginliği ile hayat verdiği 
ürün, geniş ve sakin bir dekorasyon 
hayal edenler için birebir. Sınırları 
kaldıran, göz yanılsamalarını kullanan 
bir dekorasyonu temel alan Roca, 
büyüleyici kıvrımları ile hayal edilen 
ambiyansı yaratıyor. 
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numan 
ÇarıkÇılar 

M İ M A R  /  M I D p O I N T  K U R U c U  O R TA K

Duvar yüzeylerinde aradığımız dokuyu istediğimiz doğallıkta 
veren Artstone, uygulama pratiğiyle de tüm Midpoint Restaurant 

projelerimizde yer almaktadır. Uzun yıllar dayanacak sağlam-
lıkta seçenekler sunan Artstone, öncelikli tercih edeceğimiz 

çözüm ortağımız olmuştur.
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Projelendirip uyguladığımız cafe, restoran, mağaza zincirleri için seçilen mekanlarda 
yaşanmış yüzeylerle karşılaşamıyoruz. Bu tarz yüzeyler projelerimize kalıcı, sıcak, doğal 
atmosfer kazandırıyor. Tasarımlarımıza dahil ettiğimiz brut beton, farklı renkte tuğlaya 

karşılık gelen panel ürünleri kullanmaya çok uzun süre direndiğimi söyleyebilirim. 
ARTSTONE ürünleri yatırımcı açısından baktığımızda süre, fiyat ve uygulama stan-
dardlarındaki sürekliliği açısından vazgeçilmez bir yere oturdu. Renk ve dokulara 
müdahalemize izin vermeleri ve hizmet kaliteleri oldukça gerçekci sonuçlar al-
mamızı sağladı. Tecrübelerime dayanarak mekanların konuklarının malzemenin 

gerçekliği ile ilgili hiç bir soru işareti olmadığını belirtmek isterim.
Çalıştığımız pek çok hacmin bağımsız yapılar olmadığı düşünülürse kabuki 

malzemelerinde hafiflikde bir mecburiyet olmakta.
Tüm bu avantajlarını değerlendirdiğimde, pek çok projemizde çözüm orta-

ğımız olan ARTSTONE’u tebrik etmeliyim.

mİne 
sayın

M İ M A R  /  M İ N E  S AY I N  T p U
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hor-
migon  

Günümüz modern mimarisi-
nin en çok tercih

 edilen ürünü. 

asıl doğrular ve hayal edilen doğrular 
vardır. onu illüzyon veya algı olarak 

adlandırabiliriz. Pek çok mekandan 
içeriye sızdığınız zaman asıl olan 
-malzeme, biçim, renk- ve hayal 

edilenlerin -hikaye, etki- birbirine 
karışmasına tanık olabilirsiniz. 

hormigon Vintage’da  mekanla-
rınıza, tamamıyle yaşanmışlı-
ğın izlerini, tuğla ile betonun 
samimi duruşunu yansıtıyor.

vıntage
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picada
vıntage

64



basalto

Picada    Vintage
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picada
vınta-
ge
cobrıza

Cesurca bir hareketle anlamsız 
unsurları kaldırıp, anlamı olanlara 

vurgu yaparak üzerimizde güçlü 
bir etki bırakan ve bize neredeyse 

düşsel bir dünya sunan mekanlar, 
sonsuz bir meditasyon alanı sağlar. 

“ Picada Vintage” kendi içinde tari-
hin ihtişamlı ve ritmik duvarlarını 

günümüze kolayca uyarlamak 
için tasarlandı…
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pizarra
ıntenso

70



   stetik ve formsal 

beklentileri tam 

olarak karşılayan 

Pizarra, dinamik 

duvarlar düşleyenler 

için ideal. İronik 

bir kombinasyon 

yaratmak isteyenler 

için farklı alternafiler 

sunan model, 

tasarım ve sanatı 

harmanlıyor.   

E
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Adını Filipinler ’de-
ki yanardağdan alan 
Mayon, bölgede yeti-
şen ağaçların keskin 
ve düz hatlarla form 
edilmesiyle ortaya 
çıkan ihtişamlı gö-
rüntüsü, dramati-
ze edilmiş bir 
tasarım algısı 
yaratıyor.

cobrıza
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mayon
ıntenso
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mayon
cArmın
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Tocho

Tocho

NATURA

cObRIzA
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Tocho

Tocho

EARTh

Brütalist yaklaşımın en 
gerçekçi hali...

Silindirik şekilde kesilmiş ağaç 
kütüklerinin üst üste dizilmesinden 
ortaya çıkan Tocho, doğayı en yalın 

haliyle mekanlara taşıyor. Brütalist 
yaklaşımın en gerçekçi halini sunan 
ürün, uygun bir dekorasyonla uygu-

landığı mekanı otantik bir mekana 
ya da bir dağ evine çevirebilir.



SPEC-
TRA

Spectra, dokusu sebebiyle mima-
ride ve dekorasyonda çoğu za-
man ikonografik sonuçlar ortaya 
çıkmasını sağlıyor. Esin kaynağını 
doğanın kendisinden alan ve do-
ğayla yüzleşmeyi sağlayan girintili, 
çıkıntılı görünümü ile kullanıldığı 
alanlara özgün bir hava veren bu 
yapı, çağdaş bir geometri ile yeni-
den hayata geçiyor.

carmın
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mag
 ma

Yeryüzünün derinliklerinde 
oluşan Magma, sıcaklığını 

Artstone ile birleştiriyor.  

İlhamını dünyanın çeşitli bölgelerinde patlayan 
yanardağlardan püsküren lav akıntılarının 

soğuyarak dönüştüğü kaya dokularından 
alan bu duvar görüntüsü, eklenen çeşitli 

özellikler ile mekansal algıların değişme-
sine, kaliteli ve sürdürülebilir mekanlar 

yaratılmasına öncülük ediyor. Farklı 
unsurları uyumlu ve bütünsel bir 

tasarım felsefesi üzerinde birleştiren 
ve birbirine bağlayan bu Artstone 

paneli ile kozmopolit bir yapı 
ortaya çıkarmak mümkün.  

83

carmın



İşlevsel, kavramsal ve bir o 
kadar da estetik, bir arada 
ama bağımsız. 

Mekanın işlevsel ihtiyaçlarını 
göz önüne alın. Her vurulduğunda, 
çarpıldığında yada çizildiginde 
onarılması gereken yalın, temiz 
ve narin yüzeyleri unutun.

KARSITLIKLARIN
        KESISIMLERIN BILINcINdE

MOdERNIZM

BIRLIKTELIgI
high tech
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KARSITLIKLARIN
        KESISIMLERIN BILINcINdE

MOdERNIZM

BIRLIKTELIgI
high tech
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mustafa 
toner

Y. M İ m a r  /  To n e r  M İ m a r l ı k  K u r u c u s u

Artstone pratikliği, hafifliği, kolay uygulanabilirliği ve sonuca giden yolu baştan tahmin edilebilirliği gibi özellikleri 
ile bir adım önde. Artstone’un öne çıkan özellikleri sadece bunlar değil. Firmanın proje sürecindeki ilgisi, teslimat 
süresi konusundaki titizliği ve hizmet kalitesi de Artstone’u tercih edilir kılıyor. Muadil ve kopya ürünlerin doğal 

ifadeden uzaklıklarıyla karşılaştırılınca Artstone ürünlerinin farkı rahatlıkla ayırt edilebiliyor. Özellikle tercihim 
olan Hormigon ile doğadan aldığımız ilhamı yansıtabiliyoruz. Fiyatlar biraz daha makul olursa ilerideki proje-

lerde daha sıklıkla ürünleri kullanmamız söz konusu olacaktır.
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Cüneyt 
asan

g ü n ay d ı n  E t  v e  R e s tau r a n t l a r ı  K u r u c u  O r tağ ı 

Günaydın markası olarak Dünya trendlerini yakından takip edip, yeme, içme sektöründe öncü marka olmamızdan 
dolayı hızlı büyüyen istikrarlı yapımızda çalıştığımız iş ortaklarımızın başarısı, gelişen ve değişen vizyonu bizim için 

önemli. Bu bağlamda Köfte & Döner ve Steak House şubelerimizin dekorasyonlarında Artstone ile gönül rahatlı-
ğıyla çalışıyoruz. Artstone’nun ürün portföyünde yer alan doğal taşı ve farklı kalıp dokuları mekanlarımızda hızlı 

uygulama kolaylığı sağlayıp, görsel açıdan da farklılık yaratmamıza kolaylık sağlıyor. Hızlı şubeleşmemizde 
katkıda bulunmasında yardımından dolayı Artstone’a iş ahlakı, işi zamanında eksiksiz olarak teslim ettikleri 

için teşekkür ederiz.
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DUYgULARI hAREKETE 
gEçİREN DETAYLAR

ON
.
IKON
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U r a s + D İ l e kc İ  M İ m a r l ı k

Doğala eş görüntüsü, farklı mekanlarda kullanıma izin veren yapısı, kolay ve pratik uygulama koşulları ile Artstone aradığımız 
pek çok soruya cevap verebilecek bir ürün. Estetik ve fonksiyonu birleştiren ürünü aynı bilinç ve teknoloji ile sunan Artstone 

artık tasarıyı gerçeğe dönüştürmede bizlerin başvuracağı kaynaklardan biri!
 

Uras+Dilekci Mimarlık, yüksek düzeyde yaratıcılık ve araştırma odaklı, geliştirilmiş yapi sistemleri ve uygulama deneyim-
leri üzerine yoğunlaşmış bir mimarlık ofisidir. Emir Uras ve Durmuş Dilekçi, on yıl boyunca kendi şirketlerinde faaliyet 
gösterdikten sonra 2003 yılında bu ortaklığı kurmuşlardır. Her iki ortağın yurtiçi ve yurtdışı ödül, dereceleri ve yayınları 

mevcut olup ayrıca, üniversitelerde, öğretim görevlisi, jüri üyesi olarak farklı dönemlerde görev almaktadırlar.

96

emİr
uras 

DurmuŞ
DİlekÇİ 



hasan 
Vatan

vATA N  b İ Lg İ S AYA R  Yö N E T İ M  K U R U L U  b A Ş K A N I

Artstone ürünleriyle ilk karşılaştığımda, zihnimde oluşan düşünce; ortaya çıkarmak istediğim tasarımın eksik kalan 
öğelerini bu ürünle tamamlayabileceğim düşüncesiydi.  Gerçekten de kullandığım alanlarda ortaya çıkan sonuç, bu 
düşüncemin nasıl pratik ve bir o kadar da doğal olanla birebir aynı olarak hayata geçebileceği ile ilgili soru işaret-

lerimi ortadan kaldırmış oldu. 

Evimde ve mağazalarımda en güzel köşelerin oluşmasına katkıda bulunan 
Artstone ekibine teşekkür ediyorum.
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nat-
ura
lmo-
dern
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 hormı
gon

20. yy.’ın ikinci yarısında bir 
mimari akım olarak ortaya çı-
kan çelik kalıp kullanılması ile 

brüt betonlar elde edildi ve 
bugünkü mimariye yön verdi. 

Modern mimarinin en çok 
tercih edilen ürünlerinden 

biri olan Hormigon bu akı-
mın etkisi ile doğdu. Modern 

yapılarda rastladığımız brüt 
beton duvarlara kavuşma-

nın pratik ve hafif yolu olan 
bu ürün; orijinali, düzgün 

olmayan yüzeyli kerestenin 
kalıplık olarak kullanılması 

ile elde ediliyor ve betonun 
en çıplak halini duvarla-

ra taşıyor. Özellikle geniş 
mekanlarda ve modern bir 
dekorasyonla güçlü etkiler 

yaratıyor. Ev dekorasyo-
nundan mağazaya kadar 

her türlü mekan 
için uygun.  
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Beton kalıp sisteminin 
bir başka çeşidi olan Hor-

migon Plus, çelik kalıpla 
yapılan brüt beton görü-

nümünün seçkin örnekle-
rinden biri. Zamanı içine 

alarak değişen, ancak be-
raber kullanıldığı mobilya 
ve dekorasyon öğeleri ile 
birlikte özel bir birliktelik 
yaratan model, günümüz 

modern mimarisi ile bire-
bir örtüşüyor. Yüzeyi daha 

düzgün olan Hormigon 
Plus’ın çeliği sabitleyen 

bağlantı vida izleri orijinal 
dokuda olduğu gibidir. 

bi
in c i
n d e  hormı-

gon
plus
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Be
ton
güNüMüz MODERN YA-
pILARININ SEMbOLİK gö-
RüNTüSü OLAN bETON, 
İNSAN İLE MEKAN ARASIN-
DAKİ UYUMLU İLİŞKİDE 
KİLİT ROL OYNUYOR. 
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natura
Gündelik ögelerle 
ironik bir kombinasyon 
yaratan Hormigon Loft, 
modern zaman hika-
yelerinin bir kahramanı 
gibi. Yaratıcı bir ruhun 
dekorasyonla ilgili tüm 
beklentilerine cevap 
verebilecek kadar da 
sonsuz.  

hormı-
 gon
loft
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hormı-
 gon
loft
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bi
in c i
n d e 

bi
in c i
n d e 
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DURAĞANLAŞAN 
gELENEKSEL TA-
SA     RIM fORMLA-
RINDAN KOpUŞUN 
SİMgESİ…bi

in c i
n d e 

bi
in c i
n d e 
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HORMIGON 3D
INTENSO

118

hormı-
 gon
3d

Modern dekorasyonda
3D boyut...

Geniş duvarlarda ve kullanıldığı 
alanlarda yarattığı güçlü etkiye üç 

boyut kazandırmak isteyenlere...



HORMIGON 3D

HORMIGON 3D
ANThRAcITE

gREY
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0504

hormigon
flat
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hormigon Naturel yüzey anlayışını ruhunda taşıyan 
Hormigon Flat, akıcı ve kesintisiz formu ile bir 
bütünü tamamlarcasına hareket ediyor. Yüze-
yindeki doku zenginliği ile uygulandığı mekana 

kendi kişiliğini katan ürün, bireysel beklentileri 
en uç noktalarda karşılayabilecek 
kapasiteye sahip. 
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nİhat 
oDabaŞı

f OTO Ğ R A f  S A N ATç I S I  /  Yö N E T M E N

Ne ışık, ne de gölge silinemez, silinmeye de zorlanamaz. Artstone duvarlarının varlığı bu ikilinin 
karşılıklı çekişmesiyle bütünlük oluşturur. Bu olgu, sıralı düzen içinde var olanları da özgürleştirir. 

Artstone’un mekana kattığı dokunun tarihsel izleri, fotoğrafın ana dili olan 
gölge-ışık içinde doğallaşarak, her kadrajın farklı öyküleri olabileceğini akla getirir. 

Ben de projelerimi kurgularken artstone dokularından faydalanarak doğal bütünlüğü 
elde ediyor ve sonucundan keyif alıyorum..

Teşekkürler Artstone…
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tuba&
koray yaVuzer

Müşterilerimize kendilerini ait hissedebilecekleri mekanlar yaratmak istiyoruz. Müşterilerimizin zevkleri, fikirleri, yaşam 
tarzları, mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları, hobileri, gerek mekan, gerekse obje tasarımlarımızda çıkış noktalarımızı oluştur-
makta. Tavsiye edilmeyi önemsiyor, projeleri mimarlık sanatı ve bilimin öngördüğü kurallar ile müşteri tercih ve ihtiyaç-
larının belirlediği sınırlar arasındaki en optimum noktada, müşteri memnuniyeti odaklı uyguluyoruz. Artstone’da bizim 

gibi tavsiye edilmeyi önemsiyor ve ürünlerinin gerek kalite gerek işçilik olarak arkasında duruyor. Projelere farklı bir 
ürünün eklenmesine genelde potansiyel problem olarak bakılır. Fakat Artstone ile çalışlırken bu endişeleri hiçbir za-
man duymayız. Muadillerinden ayıran en büyük özelliği de bizce budur. Kısacası, Artstone bizim çözüm ortağımız. 

Ürünlerini çoğu zaman projelerin başında karar verip uyguluyor ve mükemmel sonuçlar elde ediyoruz. Bunun 
yanı sıra ise mevcut mekanları farklılaştırmada da Artstone’un joker bir eleman olduğunu düşünüyoruz.

ko r ay  yav u z e r  m İ m a r l ı k  /  I N S I d e
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SıNıRSıZ HAYAL GÜCÜNÜN MEKANLARA YANSıMASı 
OLAN LADRıLLO VıNTAGE, GOTİK BİR YANıLSAMA 
HİSSİ UYANDıRıYOR. 

lad-
rıllo
vın-
tage

multıcolor
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KULLANIcILARIN 
DEĞİŞEN İSTEK vE 
bEKLENTİLERİ-
Nİ çOK KüLTüRLü 
vE ULUSLARARASI 
bİR bAKIŞ AçISIYLA 
KARŞILAYAN 

özel 
bİr 
ürün. 
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ENDüSTRiYEL VE 
DiJiTAL çAğIN 
SINIRSIZ YENi 
POZiTiViZMiNDEN 
SONRA BUGüNüN 
GELişTiRME 
STRATEJiSiNiN 
üRüNü OLAN 
YENiLikçi BiR 
TARZ. 
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Ladrillo Vintage’ın kırmızı tonlar-
daki ürünü Rojo, duvarlarda za-
mandan bağımsız nostaljik oyun-
lar oynuyor.

lad-
rıllo
vın-
tage

ROJO
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Mekan tasarımının sadece 
mimarlık, iç mimarlık, görsel 

ve endüst riyel tasarımla 
değil, aynı zamanda sanat, 
felsefe ve ekonomiyle füzyon 

oluşturduğu bir çağda 
yaşıyoruz. Özel mekanlar 

için özel ilgi alanları… 
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lAdrıllo
vıntage
eclectıc
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alİ 
türker 

M İ M A R  /  A L İ  T ü R K E R  D E S I g N 

Artstone’un pratik ve hızlı uygulanabilir olması ile birlikte verdiği doğal etki benim tasarımla-
rım için çok önemli bir unsur. Ayrıca kullanıldığı mekâna kattığı estetiğin yanında, ürünün 
fonksiyonel olma özelliği ile duvar haricinde tavan ve dış mekanlarda kullanılması, diğer 

dekoratif ürünlerle arasındaki farkın daha da belirgin olmasını sağlıyor. 
Birçok projemde değerlendirdiğim Artstone ürünleri içinde, özellikle son zamanlarda 
tasarlamış olduğum “Limonata Downtown” resturant konseptinde kullandığımız tuğla 
görünümlü “Ladrillo Loft” ve beton görünümlü “Hormigon Loft” serileri mekana kattığı 

doğal dokuları ile istediğim etkiyi ortaya çıkardı. 
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İzzet 
ÇaPa

ç A pA - M A R K A  E N T E R TA I N M E N T  g R O U p  /  g A z E T Ec İ - Kö Ş E  YA z A R I

Geleceğin fabrikalarında yalnız iki canlı olacakmış. Bir adam ve bir köpek. Adamın görevi köpeği beslemek, 
köpeğin görevi adamı teknolojik aletlere yaklaştırmamak. İyi ki heyecan verici tasarımların yok olacağı o 
dönemlere henüz gelmedik. Benim tercihim, insan zekası ve zevkinin, hayalleri gerçeğe çevirmesidir. O 

nedenle Artstone’u tercih ediyorum.
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Du is  autem vel  eum i r iure  dolor  in  hendrer i t  in  vultate  ve
l i t  esse  molest ie  consequat,  vel  i l lum dolore  eu  feug iat 

nulla  fac il is is  at  vero  eros  et  accumsan et  iusto  od io 
d ign iss im qu i  bland it  praesent  luptatum zzr i l  delen it 

ague  du is  dolore  te  feuga it  nulla  fac il is i .  Nam l iber  r  cum 
soluta  nob is  ele ifend opt ion congue n ih i l  imperet  doming 

id  quod  mazim placerat  facer  poss im as sum.

bLAn-
cA

ladrillo
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İlk kez Mezopotam-
ya’da kullanıldığı 
rivayet edilen tuğla, 
sonrasında Romalılar 
tarafından kullanılmış. 
Önceleri sadece yapı 
gereci olarak kullanı-
lırken sonrasında sır-
lanarak daha dekoratif 
bir görünüme kavuşan 
Ladrillo serisi tarihin 
ince yapılı tuğlaların-
dan ilham alıyor.  

141



142



143



ladrıllo
claro

144



Dönemler değişiyor, yer ve duvar 
kaplamalarında her geçen gün yeni 
stiller ortaya çıkıyor. Sanatsal bir ya-
ratı sonucu ortaya çıkan ve mekansal 
algıları yeniden şekillendiren Ladrillo 
Claro, kişisel estetik anlayışlarını oluş-
turan en cüretkar taleplere bile karşı-
lık veriyor.
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multi
color

ladrıllo

149



150



Farklı tonları ile daha doğal bir görünüm. 
Klasikten moderne her türlü dekorasyonda 
kendini gösteren bu tuğla duvarlar ile sıcak 
ve samimi mekanlar yaratın.
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0504

ladrıllo
rojo
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ladrıllo Zarafet ve konforun mükemmel uyumu… Ladril-
lo Rojo’da estetik başarı, yumuşaklık ve geomet-
rik sert hatlar arasındaki karşıtlık dikkat çekiyor. 
Minimum alanda maksimum konfor sunan bu 
model, adeta matematiğe bir saygı duruşu ni-
teliğinde. Akıcı kıvrımlara dönüşen düz çizgiler, 

farklı renk alternatifleri ürünü tercih etmek için 
yeterli gerekçeler. Renk ve hayal gücü katılmış 
olan mekanlara ayrıca capcanlı ve ışıkla dolu 
ambianslar sunması ise insanları hayal kurmaya 
davet ediyor.  
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bi
inci
nde Oryantalİst 

bİr havası 
olan LadrIllo 
Rojo, klasİk 
etkİlerden 
yorulan gözler 
İçİn farklı 
bİr atmosfer 
yaratıyor. 
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emre 
kuzlu 

M İ m a r  /  I - a m ’  A s s o c i at e s  İ s ta n b u l  O f İ s İ   /  K u r u c u  O r ta k

Deneyim tasarımı odaklı projelerimizde doğal malzeme kullanımı bizim için önemli bir tasarım kriteri. Malzeme se-
çiminin mekan deneyimine ciddi etkileri oluyor. Bu anlamda Artstone’u değerli bir çözüm ortağı olarak görüyoruz.

Etrafımız doğal gibi görünmeye çalışan suni malzmelerle dolu. Öte yandan projelerimizde pratiklik, uygulana-
bilirlik, stadardizasyon gibi koşulları da sağlamamız gerekiyor. Artstone ürünleriyle istediğimiz şekilde doğal 

malzeme etkilerini yaratabilme imkanı yakalıyoruz, bunun yanı sıra bu ürünler doğal malzemelerin kullanımı-
nın yarattığı zorlukları aşmamıza yardımcı oluyor.
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emre 
tekİnalP 

Ta d ı m  T ü r k İ y e  /  c EO

Ataşehir’deki yeni ofisimize taşınırken ofisin modern görüntüsünün yanında sıcak bir havasının da 
olması bizim için önemliydi. Tadım pazarlama ofisi çalışanları olarak büyük ve birbirine bağlı bir aile gi-
biyiz ve ofis dekorasyonunun da bunu yansıtması gerektiğini düşündük. Dekorasyonda kullanılan her 
malzemenin bir inceliği olmasına ve özenle seçilmesine önem gösterdik. Bu anlamda da Artstone ile 
işbirliğine gitmek bizim için en doğru karardı. Dokunduğu her noktaya şıklığını ve sıcaklığını getirdi 

ve bu sayede ekipçe hepimizin içine sinen yeni bir ofise sahip olduk.
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“Renk, mekanı anlatmakta önemli 
bir rol oynar”. Canlı ve ahenkli renk 
paleti ile kontrast mekanlar yara-
tan Ladrillo Loft, çekici ve doğal bir 
mekan ortaya çıkarıyor. Geometrik 
bir sadeliği içinde barındıran mo-
del, eklenen dekoratif ayrıntılarla 
salt bir bütünlük oluşturuyor. 

lad-
rıllo
loft

blanca
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esat 
fİŞek 

İ ç m İ m a r  -  E n d ü s t r İ  ü r ü n l e r İ  Ta s a r ı m c ı s ı

Zamanla sürekli yarış halinde olduğumuz iş kolumuzun, hayat 
kurtaran malzemelerinden biri Artstone. Doku çeşitliliği ve dü-
şündüğünüz forma uygun şekillenebilmesi de diğer avantajla-

rı. Kullanıyoruz, demek ki işimize yarıyor... 
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Varol 
kaynar 

E k s e n  g r o u p  Yö n e t İ m  K u r u l u  ü y e s İ  /  İ ş l e t m ec İ

Artstone’la Sortie’nin yeni konseptini oluştururken çalıştık. Mekanımızda doğal bir duvar yaratmak isterken 
karşımıza Artstone’un panelleri çıktı. Zamanın para demek olduğu bir sektörde bulunanlar olarak firmayla 
çok kısa sürede güzel sonuçlar aldık. Üstelik yaptığımız dekorun istenildiğinde kolayca değiştirilebilecek 

olması da bizim için büyük kolaylık oldu. Hızlı olmak ve bazen de trendleri yakalayabilmek için bu tür 
çabuk sonuç veren firmalar zamanımızda çok önem kazandı. Artstone da bunlardan biri. “Artstone 
mekan tasarımlarına taş dokusu ile güçlü bir etki kazandırıyor. Hafifliği, renk ve boyut çeşitliliği ile 

her biçimi alabiliyor. Kişisel veya ticari tüm alanlarda gerçek bir devrim niteliğinde.
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Kırmızının enerjisi, sıcaklığı duvarlarınıza 
Ladrillo Loft  Rojo ile yansıyor. Tarihi doku-
nun en doğal hali bu renkte kendini buluyor. 
İsterseniz bir restoranın duvarlarında, isterseniz 
bir şarap mahzeninde ya da televizyonunuzun
 arkasındaki duvarda uygulayın. Bu ürün, modanın 
dışında, zamansız bir duvar paneli.

ladrıllo
loft

 Rojo
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NET
KARAKTERİSTİK
DENgELİ

+
+
+
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ladrıllo 
perforado
rojo
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Düzgün formda tuğlalarla, eski dönemin delikli tuğlalarının bir arada döşendiği bir duvarın görüntüsünü 
andıran Artstone’un Ladrillo Perforado duvar paneli ile orjinalinden daha kusursuz bir duvar elde edebilirsi-
niz. Ayrıca farklı tonları ile daha doğal bir görünüm elde ederken, aynı zamanda klasikten moderne her türlü 
dekorasyonda kendini gösteren bu tuğla duvarlar ile sıcak ve samimi 
mekânlar yaratın.
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ladrıllo 
perforado
eclectıc
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LADRILLO
BRECON

LADRILLO
BRECON

cLARO

cObRIzA



177

LADRILLO
BRECON

LADRILLO
BRECON
ROJO

Yalın ve asaletli 
duvarlar...

İsmini İngiltere’de yer alan bir 
bölgeden alan Ladrillo Brecon, 

yan yana dizilmiş tuğla blok-
lardan oluşuyor. İngiliz tarzını 
yansıtan bu duvar paneli, hem 

asil görünüm hem de dingin bir 
duvar hayal edenler için ideal. 

Evler, oteller, kafe ve restoranlar, 
kullanıldığı mekan neresi olursa 
olsun, Ladrillo Brecon ile dekore 

edilen bir mekan için söylene-
bilecek tek şey, yalın bir asaleti 

olduğudur.



kenan 
ÖzCan 

 R e s to r atö r ,  Y ü k s e k  M İ m a r  /  D K  Ta s a r ı m  M İ m a r l ı k

Mimari tasarım sürecinde iç ve dış mekan birlikteliği önemli kriterlerimizden bir tanesidir. Bu birlikteliğin 
sergilenmesinde ve dış mekan kurgusunun, dış cephede kullanılan malzemelerin iç mekanlara taşınma-
sında hiç kuşku yok ki Artstone geniş ürün çeşitliliği ve alternatifleriyle mimarların elini güçlendirmiştir. 

Her ne kadar yapay bir malzeme olsa da mekanların kimliklerinin oluşumuna doğal dokular ve mal-
zemeler kadar hatta belki onlardan daha da fazla katkı sağlamaktadır. Uygulama kolaylığı, esnekliği, 
hafifliği ayrıca artı bir değer olarak biz mimarlar için önemli bir kriterdir. Sürekli kendini ve ürünle-
rini de yeniliyor olması benim için gelişimin ve değişimin çok önemli olduğu günümüzde firmayı 

tercih etmemin önemli sebeplerinden bir tanesidir.
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serDar 
Önal

f oto ğ r a f  S a n atç ı s ı

Artstone ‘u önemli bir fotoğraf çekimi için “fon” araştırması yaparken keşfettim ve vuruldum. Bana o ka-
dar alternatif yarattı ki, benden sonra pek çok profesyonel reklam / moda fotoğrafçısı firmanın kapısını 

aşındırdı. Artstone’un brüt beton görünümlü paneli gerçeği ile birebir uyuşurken, yaptığım araştır-
mada muadil ürünlerin oldukça suni durduğunu fark ettim. Firmanın hizmet kalitesi ise kesinlikle 
mükemmel. Ürünler kullanma biçimine göre çok farklılık katabiliyor. Firmanın hizmet/ürün kalite 

çizgisini piyasaya ilk çıktığından beri gözlemliyorum ve 
devamını diliyorum.
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lascas
negra
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Aslı kuvarts olan bu taşın 
oluşumu milyon yıl öncesine 
dayanıyor. Doğada az 
bulunduğu için genelde yapay 
olarak üretilen ve mimaride 
özellikle kaplama olarak tercih 
edilen Lascas, mekanlara 
kuvartsın kırılganlığını katıyor. 
İç ve dış mekanları geniş 
gösterme konusunda oldukça 
başarılı sergilemeler yapan 
ürünü Artstone doğalında 
olduğu gibi değişik renklerde 
üretiyor. Tüm renklerin 
kıskandığı renk olan beyaz, 
doğal terrosa, derin gris, sıcak 
ocre ve asil negra kuvarstın 
kök kristallerinden doğan 
“Lascas” ailesinde

Lascas
blanca
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dogal
sentez

-
189



Şafak 
alİÇaVuŞoĞlu 

m İ m a r  /  S T U D I O p R O L I N E

Ben biraz farklı bakmak istiyorum duruma, Artstone ürünleri kalitesiyle, duruşuyla ve etkisiyle kendini 
kabul ettirmiş durumda. Taklitlerinin bile Artstone markasıyla anılması ve dekoratif panellerle Artstone 

isminin bütünleşmesi, ürününün kalitesi kadar lansman başarısı ve bunların yanında servis, uygu-
lama, satış sonrasıyla verdiği müthiş güven. Portföylerinde bulunmayan ve görmek istediğimiz bir 

dokuyu yok demeden, sınırları zorlayarak ürettiren Artstone ailesinin başarısı bu ince detaylarda gizli.

Daha birçok projede birlikte olmak dileğiyle.
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serDal korkut 
aVCı

A R ç E L İ K  /  E N D ü S T R İ Y E L  TA S A R I M  Yö N E T İ c İ S İ 

Tasarım düşüncelerini geliştirdiğimiz ve aslında sürekli içinde yaşadığımız ofis ortamımızı farklı bir tat ile 
değiştirirken, özellikle doğal malzeme hissini uyandırabilecek renk ve dokuları aradık. Değişik ortamlarda 
farklı duvar doku uygulamaları ile oluşturulan mekanları gördük ve inceledik.  Özellikle  duvar doku  uy-

gulamaları konusunda geniş yelpaze ve seçenekleri ile genelde karşımıza hep Artstone çıktı . Tasarım 
geliştirdiğimiz stüdyomuz içinde uyguladığımız duvar üçboyutlu doğal desen  ile oluşan dokunun 

arka plan yarattığı his, tam aradığımız kalıcı tat oldu.. Doğal ortam hissi yaratan Artstone farklı duvar 
dokuları ile ürünlerimizi sergilediğimiz showroomlarımızda da ürünler ile yaratılan duyguların 

etkisini kompozisyon olarak  görsel kanalla duygulara dokunarak katlanıp artabiliyor .. 
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Lascas GRIS

192



Kişisel estetik anlayışlarını oluşturan 
en cüretkar taleplere bile karşılık veren 
Lascas Gris, modern tasarımlarla uyum 
gösteren, iki ayrı rengin uyumlu birleşi-
mini temel alan bir ürün. Gri tonları ile 
maskülen bir duruş sergiler.
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Lascas
ocre

194



Malzemelerin yenilikçi kullanımı, 
asgari ağırlık ve bağımsız sistemlerin 
kusursuz birleşimi… Sonuç ise hem 
hafif hem de elle tutulur, hem işlevsel 
hem de görsel bir şölen niteliğinde. 
Lascas Ocre, sofistike, ölçülü ve 
modern bir mekan talep edenler için 
yapılmış gibi. 

Her mekanın kendine özgü bir 
atmosferi vardır. Farklı seviyelerde 
ve farklı büyüklükte taş panel-
lerden oluşan Lascas Ocre, özel 
hisler uyandıran bir yer yaratmak 
isteyenler için özel olarak tasar-
landı. 
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Lascas
terrosa

Mekan ve uygulanan 
dekorasyonun güzelliğini 

ortaya çıkaran bir seri 
“Lascas Terrosa”.

Elit bir yaşam hayal edenler 
için her türlü yoruma açık 

olan ürün, zamanın ve me-
kanın ötesine geçen güzel-

lik arayışlarını bir 
mekana sığdırıyor.
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LAScas
BASALTO

büyük 
farkları
İnce detaylar yaratır.
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c o s m o  D e s i g n

Projelerimizde  Artstone ürünlerine, firmanın ilk kurulduğu ve bizi bu ürünle tanıştırdığı günlerden beri yer vermek-
teyiz. Aslında yaklaşım olarak, projelerimize taş dokusu katmak istediğimiz durumlarda, doğal olmayan ürünlerden 
uzak durmayı tercih ediyorduk. Ancak bu ürün ile tanıştığımızdan beri tercih etmemizin nedeni, kullanılan ürünün 

temsil ettiği materyalin mimari gerçeklerini esas alarak doğru uygulandığı takdirde doğal olana göre önemli bir 
avantajının olması. Bu avantaj “yaşanmışlık” görüntüsü, yani  bu ürünle bir tavan, bir duvar ya da kolon giydiriyor-
sanız, o sanki hep oradaymış ve siz de tasarımınızda onu koruyup ön plana çıkarmışsınız gibi görünüyor. Bunun 

nedeni, ürünü oluşturan dokunun gerçekten bu özelliklere sahip, yılların izini taşıyan ve içinde yüksek oranda 
“yıpranmışlık” ve “rastgelelik” barındıran bir yüzeyden profesyonelce kalıplanmış olmasıdır. Tabii ki tercih ediyor 
olmamız için bu tek başına yeterli değil, aynı zamanda firmanın bünyesindeki uygulama ekibinin ürüne haki-
miyeti ve bu bakış açısına sahip olması, yani kısaca aynı dili konuşabiliyor olmamız da çok önemli bir etken.

Denİzhan 
mutlay 

mehmet
sargın

umut
solakoĞlu
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Hayatı kolaylaştıran ve işimize kalite katan çözüm ortaklarına her zaman ihtiyacımız var.
Ne istediğini bilen biriyseniz ve işini iyi yapan bir profesyonelle çalışırsanız, 

ortaya çıkacak sonucun başarılı olması kaçınılmaz olur. 
Yaşadığım mekanlarda doğal dokunuşlar vazgeçemediğim unsurların başında gelir. 
Artstone ile tanıştıktan sonra, markanın sunduğu model çeşitliliği ve doğal olanıyla 

birebir etkiyi sağlaması sayesinde bende elde etmek istediğim 
görüntüyü yaşadığım mekana uyarladım. 

Genel olarak firmanızın işe bakışı, ciddiyeti, ürünü zamanında teslim etmeniz, 
taahhüt ettiğiniz sürede uygulamayı tamamlamanız ve iş bitiminin ardından 

verdiğiniz teknik destek için firmanıza teşekkür ederiz.

tİmur 
saVCı

Ya p ı m c ı  /  T I M S  p r o d u c t i o n 
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cobriza
fıjı

203



basalto
fıjı

MALZEMELERiN 
yENiLikçi kuLLANIMI, 
ASGARi AğIRLIk vE 
BAğIMSIZ SiStEMLERiN 
kuSuRSuZ BiRLEşiMi… 
SONuç iSE HEM HAfif 
HEM DE ELLE tutuLuR, 
HEM işLEvSEL HEM 
DE GöRSEL BiR şöLEN 
NitELiğiNDE. ZEvk 
SAHiBi GöZLER içiN 
kENtLi vE iNCELikLi 
tASARIMLAR, fIjI… 
SOfiStikE vE MODERN 
BiR MEkAN tALEp 
EDENLER içiN 
yApILMIş GiBi.
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lajas
bLANcA

7.yy’da kullanılmaya başlamış 
bir örgü sistemi olan bu duvar-
lar, büyük yapılarda geniş aralıklı 
derzlerle birbirine bağlanan bir 
örgü sistemiydi. Döneminin tar-
zının başarılı bir örneği olan Lajas 
paneller ile duvarlarınızda tarihe 
yolculuk yapabilir, bir sanat duva-
rı oluşturabilirsiniz.  

206



207



lajasterrosa

208



Heykelsi bir hissi 

olan Lajas Terrosa, 

bu serinin özel renk-

lerinden biri. Toprak 

tonları ile bulundu-

ğu mekanı doğal bir 

deri gibi saran, ışık 

ve gölge oyunları 

ile çeşitli dokular ve 

desenler ortaya ko-

yan bu model, böy-

lece her uygulandığı 

alanda farklı hisler 

yaratıyor.
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Her türlü dekorasyona uygun bir taş ve geniş derz aralıkları ile özel bir görünüm sağlayan Lajas Gris, mekanlarında saf ve 
hafif bir algı yaratmak isteyenler için birebir. Simgesel bir yapı oluşturmak ve etrafını ona göre dekore etmek istiyorsanız 
Lajas Gris bu rolü kesinlikle üstlenebilir. 
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lajas grıs
211



ebru 
hamzaoĞlu 

AĞ AO Ğ L U  İ N Ş A AT  g R U b U  /  İ ç  M İ M A R İ  TA S A R I M  M ü D ü R ü

Artstone ürün yelpazesi çeşitliliği ile tasarımın kurgusunu yönlendirebiliyor. Kullanıldığı mekanda 
yerini bulduğunda, görmeyi bilen gözler için tesiri uzun sürecek bir ziyafet sunuyor. 
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Özgür 
Şef

İ Ş L E T M Ec İ  /  özg ü R  Ş E f  S T E A K h O U S E - K A S A p 

Artstone’u ilk restoranım da kullandım daha sonrada vazgeçemediğimiz bir gereklilik 
oldu. Ürünleri görsel açıdan başarılı buluyorum. Yaratıcı tarzı ve hızlı uygulamasıyla 

sizde vazgeçemeyeceksiniz.
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bEJ vE KOYU KAhvE 
TONLARINDA, 
özELLİKLE KLASİK 
TARz SEvENLERİN 
bEĞENİSİNİ 

KAzANAcAK bİR 
DOKU OLAN LAJAS 
OcRE, MODELİN EN 
çOK TERcİh EDİLEN 
RENKLERİNDENDİR.

lajas
ocre
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cobrıza
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lajas
cARMIN
DİNgİNLİK, 
AMORf hATLAR 
vE KARMAŞA 
hİç bU KADAR 
bİRbİRİNE 
YAKIŞMADI.
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PRENA-
ıcA

Enerjik, ilham verici ve 
güzel bir görünüm sunan 
Prenaica, tazelik hissi ve-
ren yapısı ile de dingin 
mekanlar yaratıyor. 

Kayrak taşlarının yatay ve derz dol-
gulu örgü sisteminden ilham alarak 
yaratılan Prenaica serisi, doğala eş 
kayrak taşı görünümüyle mekanlar-
da farklılık yaratıyor. Dört farklı rengi 
bulunan model, uygulandığı mekan-
da doğal bir kabuk, bir sanat duvarı 
etkisi yaratıyor.   

blanca
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gRIS
Doğayla özdeşleşen rengi ile ortama doğallık 
getiren Prenaica Gris, her dönem güncelliğini 
koruyan gri tonlarıyla da modernden klasiğe 
tüm tasarımlara cevap veren özellikte.

223

prenAıcA
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UYgULANDIĞI 
MEKANA KENDİ 
KİMLİĞİNİ YANSITAN 
vE gözLE göRüLüR 
bİR ŞEKİLDE vARLI-
ĞINI KAbUL ETTİREN 
pRENAIcA, özgüN vE 
KİŞİLİKLİ MEKANLAR 
YARATMAK İSTEYEN-
LER İçİN özEL bİR 
üRüN. 
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prenaıca
cobrıza
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prenaıca
carmın

227



PRENAıca

228

İLhAMINI DOĞADAN ALAN pRENAIcA, hEM fORM 
hEM DE ANLAYIŞ OLARAK “İNcELİKLİ” bİR üRüN.



ocre Doğanın ritmini ve akıcı çizgilerini duvarlara 
taşıyan Prenaica Ocre, sanatın yapay formlarını 
kullanarak oluşturduğu duvarlarda heykelsi bir 
bütünlük yaratıyor. 
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YALIN AMA İDDİALI… bASİT AMA KİŞİLİKLİ… SADE bİR ASALETİN YENİ KİMLİĞİ… 

TASARIM SADEcE fORMDAN İbARET OLAN bİR ŞEY DEĞİL ARTIK. bİR fELSE-

fESİ vE ALT KİMLİĞİ OLMASI gEREKİYOR. “fARKLI MI?” SORUSU çOĞU zAMAN 

“İYİ TASARLANMIŞ MI?” SORUSUNDAN DAhA fAzLA öN pLANA çIKIYOR. OYSA 

TASARIM bAzEN bİR çOcUĞUN bAKIŞ AçISI KADAR MASUM, AçIK UzAMSAL 

İfADELER YARATMAKTIR SADEcE.  

öLüMSüz fORMLARIN 
çAĞDAŞ YORUMU
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sİnan 
kuran 
M İ M A R  /  K R N  M İ M A R L I K 

Artstone ürünlerini kullanarak yaptığım tasarımların bana dönüşü hep pozitif oluyor, tasarımlarım 
akılda kalıyor ve hayret uyandırıyor. Ürünler bütün duyularımıza hitap ediyor. Hepsi doğal görün-

tülerin ve dokuların ikiz kardeşi gibi. Gerçeğinden ayırt edemiyorsunuz. Ürünler uygulandıkları 
mekanı değiştiriyor, kıymetlendiriyor ve özel kılıyor. Yaşadığımız modern hayatta yavaş olan hiç 

bir şüpheye yer yok. Dekorasyonda da bu geçerli. artstone, bana kaliteli ve hızlı bir hizmet 
sağlıyor. Daha pek çok projemde kullanmayı planlıyorum.
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zeyneP 
gümüŞ 

I N g  b A N K  -   İ N Ş A AT  v E  M İ M A R İ  İ Ş L E R  Yö N E T M E N İ 

Türkiye genelinde tüm şube tasarımlarımızda, duvar yüzeylerinde kullandığımız tuğla du-
var dokusunu istediğimiz doğallıkta vermesi, pratikliği, hafifliği ve kolay uygulanabilirliği 

ile Artstone, taleplerimize en iyi şekilde cevap veren bir marka. Bu nedenle kısa süreli 
tadilat programımızda hızlı uygulama ve doğal olana en uygun alternatif olması ne-

deni  ile Artstone ürünlerini kullanmaktan çok memnunuz. Teşekkürler Artstone..
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n d eU

HU 

laberin-
to 11.YY’DAN bERİ KALKER vE KUMTAŞI gİbİ 

İNŞAATA ELvERİŞLİ KAYALARIN bULUN-
DUĞU böLgELERDE YApILAN KİLİSELE-
RİN pEK çOĞUNDA göRüLEN bİR öRgü 
SİSTEMİNİN güNüMüz UYARLAMASI 
OLAN LAbERINTO, TAŞ OcAĞINDAN 
çIKTIKTAN SONRA fAzLA İŞLENMEDEN 
KULLANILAN bİR STİLİ TEMSİL EDİYOR. 

EARTh
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laberin-
to Düzgün köşeli ama farklı boyutlardaki taş 

bloklardan oluşan bu duvar dokusu ile 
mekânlarda doğal, modern ama aynı zaman-
da tarihe uzanan bir tarz yakalamak mümkün. 

bi
in c i
n d eU

HU 
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laberınto
terrosa

236



laberınto
carmın

237



labranza

238



YATAY öRgü SİSTEMİ SAYESİNDE 

bULUNDUĞU ORTAMDA gENİŞLİK 

DUYgUSU YARATAN LAbRANzA, 

MODERNDEN KLASİĞE hER 

TüRLü TARzIN ARKASINDA fON 

OLUŞTURAbİLEcEK bİR DOKU.

gRIS labranza
KARAKTERİSTİK bİR YApISI OLAN bU üRüN, 
UYgULANDIĞI MEKANDAKİ DEKORASYON UN-
SURLARI İLE KONTRASTLAR OLUŞTURARAK bİR 
büTüNLüK SAĞLIYOR. SONSUz bİR MEDİTAS-
YON ALANI hİSSİ YARATAN MEKANLAR OLUŞ-
TURAN LAbRANzA, SOfİSTİKE bİR TARzIN EN 
çARpIcI öRNEKLERİNDEN bİRİ.
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labranza
earth
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labranza
carmın
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Binlerce yıl öncesine dayanan görsel bir şö-
len sunan Cal y Canto duvar paneli ile eski 
bir geleneği mekanlara taşımak mümkün. 
Farklı dekorasyon tarzlarını bir arada kulla-
narak eklektik bir hava yakalamak isteyenler 
modern unsurlar taşıyan bir dekorasyonla 
Cal y Canto’yu bir arada kullanarak bunu 
gerçekleştirebilirler. 

cASTELLANA

cal                                                                              
ycanto/                                                                           

R E N K  v E  f O R M L A R I  İ L E 

O R g A N İ K  b İ R  YA p I  O L U Ş -

T U R A N  c A L  Y  c A N TO, 

U z A M S A L  b İ R  KO M p Oz İ S -

YO N A  D ö N ü Ş ü YO R . 
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cal                                                                              
ycanto/                                                                           
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Simgesel bir yapı 
olusturmak i steyenler 
için tercih nedeni olan 
Cal y Canto, duvar-
larda eski çaglardan bir 
parça, duvar tekniginin 
ilk haline ait bir doku 
olusturuyor.

,

,

,

,
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sil-
lare-
jo

Eski çağların kale duvarların-
da rastladığımız bu örgü sis-
temi tıpkı Artstone’un diğer 
taş örgü duvar panelleri gibi 
dekorasyon uygulamalarında 
kullanıcıya yaratıcı seçenek-
ler sunuyor. İsterseniz tüm 
duvarlara uygulayarak eski bir 
mahzen yaratabilir, isterseniz 
de tek bir duvara uygulayarak 
mekanı farklılaştırabilirsiniz. 
Yatay dokusu ve pastel renkle-
riyle dar mekanları genişlete-
cek bir görüntüyü bu duvarla 
sağlayabilir, yatay bir katman 
ile ikonik bir mekan yaratabi-
lirsiniz.  

ARcE
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sıllarejo 
cobrIza

DERiN DERZ yApISIyLA DOkuLARINI 
öN pLANA çIkARAN SILLAREjO, 

Bu öZELLiği iLE

AyRICA Bu EtkiNiN yARAttIğI 
DiNAMik DEğişiMLER MEkAN iLE 

BütüNLEştiği kADAR, AyRIşIyOR DA…

ısık ve gölge 
oyunlarına da 

ımkan verır
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Duyguları harekete 
geçİren detaylar. 

arce

rustica

250



İlk kez İspanya’da görülen bu taş duvar 
örgüsü, bilinen en eski duvar şeklidir. Pek 
çok farklı formda taşın bir araya gelmesiyle 
elde edilen bu duvarın sade mekanlara 
ne kadar çok şey kazandıracağını görebi-

lirsiniz. Kuvarts taşının KESKİN vE 
YILLANMIŞ hATLARI Evİ-
NİzE KENDİ göRKEMİNİ, 
ULAŞILMAzLIĞINI vURgU-
LAYARAK, fARKLI bİR ASA-
LET DUYgUSUnu hakim 
kılacaktır. Doğal halinin insanda 
yarattığı duygusal dengeleme 
etkisi size de yansıyacaktır. 

castellana
rustica
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duygusal
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İsmaİl 
Öklügİl  

İ ç  M İ M A R  v E  TA S A R I M c I  /  S T U D I O  p U N TO 

Dünden bugüne, bugünden yarına taşınabilecek fikirler… 
Artstone ürünleri ile hayal kurmak ve geleceği tasarlamak daha da kolaylaşıyor.
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Cem 
yüCel

M İ M A R  /  M A R S - M İ M A R L A R ,  K U R U c U  O R TA K

Artstone ürünlerini yakın zaman önce önemli bir projemizde kullandık. Ürünlerin kalitesi, 
firmanın verdiği hizmet, titiz işçilik ve özel isteklerimize getirdiği çözümler bizi çok 
memnun etti. Ürünlerin estetik ve teknik niteliklerinin yanı sıra yukarıda belirttiğim 

hususlar, birçok projemizde Artstone ürünlerini düşünmemizi sağlıyor.
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picada
castellana
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autem vel  eum i r iure  dolor  in  hendrer i t  in  vultate  ve
l i tsse  molest ie  consequat,  vel  i l lum dolore  eu  feug iat    
afac il is is  at  vero  eros  et  accumsan et  iusto  od io  d ign is 

qu i  bland it  praesent  luptatum zzr i l  delen it  ague  du is  do�
lore  te  feuga it  nulla  fac il is i .  Nam l iber  r  cum soluta  no�

b is  ele ifend opt ion congue n ih i l  imperet  doming id  quod 
mazim placerat  facer  poss im as sum.

Düzgün kesilmiş taşlardan 
oluşan örgü sisteminin en güzel 
örneği olan Picada Castellana’yı 
hem duvarlarınızda hem de ta-
vanlarınızda kullanabilirsiniz.  

Katalan mutfağının 

vazgeçilmez lezzeti 

Picada, minimal bir 

düzen için ideal. 
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pıcada
castel-

lana

DUvAR vE TAvAN UYgULAMALARI İLE 
SİMgESEL OLARAK MEKAN İLE büTüNLEŞEN 

bİR YApI OLUŞTURAN pIcADA SERİSİ, ORTAMI 
ŞEKİLLENDİRİYOR, ADETA MEKANA bİçİMSEL 

vURgU YApAN öĞE gİbİ hAREKET EDİYOR.
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Tarihe tanıklık eden 
duvarlar Lastra ile 
enerjiye kavuşuyor. 
Orta çağ mimarisinde, 
özellikle de Roma ve 
Bizans dönemine ait 
kalelerde kullanılmış 
olan bu tarz, düzensiz 
taşlardan oluşan bir 
örgü sistemi.

En eski örneklerinde 
biçimler mükemmel 
değildir ancak işçilik 
geliştikçe taşların 
da köşeleri sivrilmiş, 
aralarına konan derz 
azalmıştır.  

castellana
lastra
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autem vel  eum i r iure  dolor  in 
hendrer i t  in  vultate  ve

l i tsse  molest ie  consequat,  vel 
i l lum dolore  eu  feug iat     afa�

c il is is  at  vero  eros  et  accumsan 
et  iusto  od io  d ign is  qu i  bland it 

praesent  luptatum zzr i l  delen it 
ague  du is  dolore  te  feuga it  nulla 

fac il is i .  Nam l iber  r  cum soluta 
nob is  ele ifend opt ion congue n i�
h il  imperet  doming id  quod  mazim 

placerat  facer  poss im as sum.
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lastra
ocre
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lastra
cobrıza
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düzensiz taşlardan oluşan 
bir örgü sistemi;
LAST RA...
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mosaico
Mozaik döşeme-
nin en pratik ve 
kolay halini sunan 
Artstone’un Mosa-
ico modeli i le tek 
tek döşemek yeri-
ne bir büyük pla-
ka ile hızlı çözüm 
üretebilirsiniz. 

Kare kesme taş-
larla oluşturulan 
bir yüzey kaplama 
yöntemidir 
Mosaico. 

TRIAMEL
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Multi-
color

Mozaik yapılarak 
döşenen bu tip 
duvarlarda her 
renk ve cins taş 
kullanımı müm-
kündür. Ürün yeni 
formunda pratik 
ve uygulaması 
kolay bir seçenek 
sunarken orjina-
linde olduğu gibi 
çok düzgün yü-
zeylere de ihtiyaç 
duymuyor. Zemi-
ni kötü olsa dahi 
Mosaico duvar 
paneli i le kusur-
suz mozaik duvar-
lar elde edebilir-
siniz.  

267



268



Mekana değer katan bir stil oluşturan Mamposte-
ria, görkemli yapısı sayesinde mekanlara ihtişamı 
taşıyor. Fütüristik ama aynı zamanda retro tarzı 
sayesinde zamansız bir yapı oluşturuyor, doku 
ve tekrarın bir keşfi olan duvarlar özgün açılımlar 
yaratıyor. 

mam-
pos-
teria 
castellana
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Taşlar düzgün kesilmediği ve kırıldığı şekilde kulla-

nıldığı için doğala en yakın duran duvar örgü model-

lerinden biridir. Doğal taş görünümünü sevenler için 

Mamposteria, gerçeğe yakın görünümü ile mekanlara 

doğayı taşıyor.

Bin yılın sur duvarlarını mekanlara taşıyarak, çağı-

mızın tasarımı ile beraber zıtlıkların mükemmelliğini 

görebilirsiniz. Serbest taş örgü sisteminin doğallığını 

evinize taşıdığınızda, size vereceği ruh dinginliğine 

hayret edeceksiniz. 

Mamposteria 
cobrıza

TAŞIN EN DOĞAL hALİNİN hARçLA bULUŞMASI SONUcU 
ELDE EDİLEN DUvARLARDAN İLhAM ALAN bİR SERİ. 
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Mam-
pos-
teria gris

Modern mekan anlayışının ötesine geçen, çarpıcı bir ifade biçimi. Sade 
bir odayı muhteşem güzelliğe ve sıcaklığa dönüştürebilecek yetenek-
te bir ürün. Mamposteria ile mekan, insanları hayal etmeye çağrıştıran 
ışık ve yaşamla dolu. Organik şekillerin yer aldığı evinizin kapısından 
içeri adım atar atmaz sizi tüm sıcaklığıyla saracak bir yere geldiğinizi 
bileceksiniz...
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Astillada
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autem vel  eum i r iure  dolor  in  hendrer i t  in  vultate  ve
l i tsse  molest ie  consequat,  vel  i l lum dolore  eu  feug iat    
afac il is is  at  vero  eros  et  accumsan et  iusto  od io  d ign is 

qu i  bland it  praesent  luptatum zzr i l  delen it  ague  du is  do�
lore  te  feuga it  nulla  fac il is i .  Nam l iber  r  cum soluta  no�

b is  ele ifend opt ion congue n ih i l  imperet  doming id  quod 
mazim placerat  facer  poss im as sum.autem vel  eum i r iure  dolor  in  hendrer i t  in  vultate  ve

l i tsse  molest ie  consequat,  vel  i l lum dolore  eu  feug iat    
afac il is is  at  vero  eros  et  accumsan et  iusto  od io  d ign is 

qu i  bland it  praesent  luptatum zzr i l  delen it  ague  du is  do�
lore  te  feuga it  nulla  fac il is i .  Nam l iber  r  cum soluta  no�

b is  ele ifend opt ion congue n ih i l  imperet  doming id  quod 
mazim placerat  facer  poss im as sum.

Astillada      vinde, iş yerinde kale gibi duvarlar 
görmek isteyenlere Astillada’yı tavsi-
ye ederiz. İster mutfakta, ister salon-
da, hatta banyoda kullanılabilen bu 
model ile geçmişin zarafeti taşın es-
tetiği ile buluşuyor. 

E
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genİş hatlı tuğla duvar-

lara ulaşmak artık çok 

kolay. Düzgün bİr sİstem-

le örülmüş dokuya sahİp 

olan Rasilla, özellİkle 

rustİk stİl İçİn vazgeçİl-

mez bİr fon oluşturuyor.   

autem vel  eum i r iure  dolor  in 
hendrer i t  in  vultate  ve

l i tsse  molest ie  consequat,  vel 
i l lum dolore  eu  feug iat     afa�
c il is is  at  vero  eros  et  accum�

san et  iusto  od io  d ign is  qu i 
bland it  praesent  luptatum zz�

r i l  delen it  ague  du is  dolore  te 
feuga it  nulla  fac il is i .  Nam l ib�
er  r  cum soluta  nob is  ele ifend 

opt ion congue n ih i l  imperet 
doming id  quod  mazim placerat 

facer  poss im as sum.
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Ateş tuğlasının düzgün ve standart ölçülere gelmiş şekli olan 

bu sistemde tuğlalar düzgün kalıp kullanılarak üretildiğinden, 

elde edilen duvar örgü sistemi de oldukça düzgündür. Rasilla, 

mekanlarınıza tuğladan çok daha hafif bir malzeme formunda 

geliyor. 

rasilla
multıcolor
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betül hassamanCı 
seyDİk 

S İ N pA Ş  /  D E KO R ’ S  M E K A N  TA S A R I M I

Artstone’u, doğal taşı ve farklı kalıp dokularının mekanlarda hızlı uygulama kolaylığı ve ıslak hacim-
ler ile dış cephe dahil birçok yüzeyde kullanabilme özelliğinden tercih ediyorum. İmalat süreçlerini 

hızlandırması da ürünün artı özelliklerinden biri. Fabrikasyon ve elyaf özellikli bir ürün olmasına 
rağmen, estetik olarak doğal taş kaplamanın gereğinden çok farklı olmaması Artstone’u rakiple-
rinden ayırıyor. Şimdiye kadar birden çok projemde kullandığım ve hizmetlerinde hiç problem 

yaşamadığım Artstone, iç mimari tasarımlarımda farklı dokuları çeşitli renk alternatifleri ile 
beraber seçebilme özgürlüğü ile her türlü tasarım için mekana altlık oluşturuyor. Bu da mekân 

için sunulan çözümlerin farklılaşmasını sağlıyor. Ürünlerini görsel açıdan çok başarılı bulu-
yorum. İlerleyen zamanlarda ürün portföyünün genişlemesinin biz mimarlar açısından çok 

daha faydalı olacağını düşünüyorum.
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sertuĞ 
alPtekİn
p R O D ü K Tö R  /  A L A M E T İ fA R İ K A

Artstone’un sahip olduğu malzeme kalitesi ve pek çok farklı seçeneği birarada sunması 
firmayı tercih etmemizi sağladı. Sahip olduğu oldukça reel görüntü ve uygulama konu-
sundaki uzman yaklaşım bence Artstone’u diğer muadil ürünlerden keskin bir çizgiyle 
ayırıyor. Ayrıca teslimat, iş süresi ve iş kalitesi bakımından da bizlerden tam not aldı. 
Artstone ile estetik ve hoş bir görünüm kazanan mekanlar da farkı ile dikkat çekiyor.
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BAZI REFERANSLARIMIZ
A
Acun ılıcalı - Acun medya

Acarlar İnşaat 

A46 orGAnİzAsYon

Abd + mİmArlık

AcıbAdem GrUbU

AdAnA Yüzevler kebAp

Aslı börek

Aydın Tekstİl

Asc hukuk 

ArX desıGn GroUp

ArzUm

Ağaoğlu Grubu

Almodo Tekstİl

Albayrak İnşaat

Adalı holding

Artmİm mİmarlık

ArTı fİlm

AkkA ınTernATıonAl

Alametifarİka

AhmeT özokUr

Arzuhan doğan Yalçındağ

ArTon mİmArlık

Adobe mİmarlık

Avrupa konutları

Altan bilim mİmarlık

ArkeTİp evlerİ

Atölye 2A mİmarlık

Alİ Türker desıGn

Aks mİmarlık

Aytemİz petrol

Akfen

Aközbekler TeksTİl

ArmAnı resıdAnce

Abercrombie

Anel A.ş.

AGT 

Ak-Asya evlerİ

Arçelİk

AY YApım

B
beymen

bagozza 

bosch

batİk 

besT kıds

benGü erden

berGüzAr korel&hAlİT 

erGenç

bTA

bomonTİ eXTensA 

bigmamma’s restaurant 

bJk sTore

bursa Tİcaret borsası

bY kepİ mobİlYA

berko İnşAAT

brİsA(brıdGesTone&lAssA)

bısTro cAbAnA cAfe

burger house

bolci çİkolata

bAmbİ AYAkkAbı

bUTem A.ş.

barakuda mİmarlık

bureau 212 mİmarlık

bUrAk ünlü mİmArlık

bolUlU hAsAn UsTA

boydak holding

bodrUm mıverA hoTel

c-Ç
cArıboU cAfe

cross Jeans 

cıTY’s Avm mAhAlle 

cremerıA mılAno cAfe

cArnAvAle

c21 

crATos hoTels

cenTrAl pAlAce hoTel

cınemA pınk

cemİl İpekçi

clAssı mobİlYA

çApA-mArkA

çAkmAk YApı

çUbUklU vAdİ evlerİ

cosmo m.ı.c.e

cUmbA selecTıon

çeTİnkAYA mAğAzAlArı

çİçek ızgara

çİlek mobİlya

d
dıA holdİnG

den cafe

desperado

doğtaş mobİlya

dArA kırmızıToprAk

dekolte 

doğUş GrUbU

demeT AkAlın&okAn kUrT

dosso dossı

d-reAm 

dedemAn bodrUm hoTel

doors GroUp

dk TAsArım

doğAn GrUbU

depo fİlm

dekor’s 

d’ali Tasarım

dinamo fİlm

denİzbAnk

dUmAnkAYA İnşAAT

dream hill hotel

ddf

denımpA

develİ resTAUrAnT

dekorex mİmarlık

doridorca Tekstİl

dAnTell

d-marin bodrum

dİlruba sarıyer

E
elegan yapı

explosion Tekstİl

emre belözoğlu

efendİ oTel

ender spor

erol sabancı

enkAY GrUp

esse

eren holdİnG A.ş.

elisse Ayakkabı

efes pİlsen

ezaş 

ehlİ kebAp resTAUrAnT

erUl desıGn

etİ mİmarlık

energy petrol

erpİlİç 

erdem kırAmer 

esİT 

ebİl kUAför

esrA kAzmİrcİ mİmArlık

ecA serel

emre Tansel mİmarlık

el beso cafe

e7 İnşAAT

F
franco fontana Jewellery

fox Tv

ford

fabrika 

fabrika fotoğrafçılık

foçA resTAUrAnT

fatİh Altaylı

fATİh kırAl mobİlYA

faik sönmez 

flats ın İstanbul otel

fİmkA TeksTİl

fİGür A.ş.

fİllİ boYA

g
Gamze saygı

Günaydın restaurant

Gillette 

GAlvAnnı

Geomım

GübreTAş

GreenpArk hoTel

GökhAn Gönül77

GAnT

GooGle 

Gold bİlGİsAYAr

GürkAn şef

Göğüş holdİnG

GodıvA

H
hilton Türkİye

hArTford

hAsAnoğlU İnşAAT

habaş

hAbİTAT

hAlİl AdAcAn

holıdAY ınn hoTels

homestore

haccı leather

home sweet home

herry

hello kıTTY World

haluk Yıldırım

hülya Avşar

I-İ
İncİ AYAkkAbı

ıbis hotel

İglo mİmarlık

İlbAk holdİnG

İdo/cAkes&bAkes

ıTAldeko

ıntema

İzzet çapa

ındex design Group

ı Am İsTAnbUl AssocıATes

ınG bAnk
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İsmAİl özcAn İnşAAT

İltay mİmarlık

J
Joker kıds

JATomı fıTness

K
kırçiçeği

kafkas

koray İnşaat

kArAcA/krc 

kemer lıfe evlerİ

kerİm çArmıklı mİmArlık

kanal d

kreon mİmarlık

kalamata 

kArmA sİde

keklİkoğlu

krn mİmarlık

kAşıbeYAz

korAY YAvUzer mİmArlık

kulİn İç mİmarİ

kAıser-WerfT

kala fİlm

keTen İnşAAT

kreATİf mİmArlık

kİnesİs İnşAAT

kİlİm GroUp

L
lAcosTe

lımonATA doWnToWn

lille design

lAvAzzA cAfe

lineadecor

lasagrada by polatdemir

levent veziroğlu

levinson deri

levi’s Jeans

lee cooper

liebherr

lAcosTe

lUX clUb

M
mıdpoınT

mardan palace

mYmed medical

miss poem 

mArs ArchıTecTs

medıcAveT A.ş.

makİne Takım A.ş.

mudo concept

mavİ Jeans 

merTTAş İnşAAT

mado

mustafa Toner

mahmut Anlar

mArTı hoTels

mAde bY cAT

mİne sAYın TAsArım

mooı sporTs clUbbınG

midek-mingü mİmarlık

medUsA reklAmcılık

m.AbdUl lATıf JAmeel

meGA resıdAnce hoTel 

mAd clUb crATos

m-ofİs mİmArlık

N
novotel

nupera 

nUsr-eT 

neo GölpArk evlerİ

nAmlı GUrme

nezİh Gurme

nUrGül YeşİlçAY

nİda İnşaat

nAr hoTel

nİdYA hoTel - GAlATAporT

O-Ö
oToprATİk

opAl YApı-AlAnYA

ovAlı resTAUrAnT

otokar

ozan çolakoğlu

özgörkey Group

özsüt

özGür şef

özGür mAsUr

P
polİmeks İnşaat

phardi mİmarlık

polonez brasserie

planet bosphorus life style

p-arch mİmarlık

point hotel

park bravo

pehlivan restaurant

pleon sportivo center

polo Garage

pAşAbAhçe

T
Toner mİmarlık

Tepe home

Toros TArım

TekYol plUs

Tike restaurant

TeksTİlbAnk

ThAnX co.

T-boX

Trımlıne

Ten lingerie

TeAm proJecT 

Türmatsan 

TAvUk dünYAsı

Troya hotel

TUrkcell 

ThY

The bıG hoUse 

TornAdo derİ

Tıms prodUcTıon

Tchıbo 

TorUnlAr GYo

Tech desıGn/lodA

TUğcU TAsArım

U-Ü
UlUsoY holdınG

Unılever

UfUk okUllArı

UlUs sAvoY evlerİ

UnıversAl dekorAsYon

V-W
vATAn bİlGİsAYAr

vakıfbank 

vesTel

vetrina

vAkko 

W collecTıon

Y
Yenİ TeksTİl A.ş.

Yeşİm Tekstİl 

Yurt kumaş 

YılmAz UlUsoY A.ş.

Yoo mİmArlık

Ykm 

YUTAkA resTAUrAnT

Z
zıvellA mobİlYA

ppr İsTAnbUl

poınT hoTel

proje z mİmarlık

palmİye Gölge sİstemlerİ

R
rönesans İnşaat

redstar 

reina 

royal motors

rAmAdA hoTels

roca kale

rıvıerA mAıson

rUbİs derİ

rodi Jeans

S-Ş
s&s moTors

sanat dekorasyon

shaya Group

sİkA YApı kİmYAsAllArı

sushico

sahan restaurant

sAnıcA bAnYo

sultanahmet köftecİsİ

sortie

selenium panaroma 

sAssAfono TeksTİl

sİskA İnşAAT

show Tv

selİna kazazoğlu

sİnpAş GYo

synergy İnşaat ofisi

sebA İnşAAT

sasafur leather

sİmİt sarayı

sebA vısTA evlerİ

sılA GençoğlU

semİh erden

sİsTemA İnşAAT

so dİzayn

serdar önal

starbucks

sTUdıo prolıne mİmArlık

sTUdıo13 mİmArlık

sİnpaş   

serA GroUp

sonorous 

sothis mİmarlık

89 mİmarlık

88 Tasarım
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+Artstone görüntü ve dokusuyla do-
ğal görünümlüdür. Elde edilmek iste-
nen efekti birebir elde etmenizi sağlar.
+Sıvası bitmiş tüm yüzeylerde kolay-
lıkla uygulanabilir.
+Boya ile izolasyon gibi ekstra mali-
yetleri ortadan kaldırır.
+Doğaltaşa oranla montaj süresi çok 
daha kısa süreli ve pratiktir.
+Su ve nemden etkilenmez. Bu du-
rumlara maruz kalan bölgelere ko-
layca uygulanır ve bu gibi sorunları 
ortadan kaldırır.
+Doğal taş uygulamalarında sıklıkla 
meydana gelen, bölgesel kopma ve 
parçalanma, kötü görünümlü derz 
boşlukları gibi olumsuz durumları or-
tadan kaldırır.
+İstenilen her yüzeye kolayca monte 
edilebilir, statiği hiçbir şekilde etkile-
mez ve kullanıldığı cepheye ekstra bir 
yük bindirmez.
+Ayrıca kolay demonte özelliği saye-
sinde söküm maliyetini de minimuma 
indirir.
+Delinebilir ve kesilebilir.
+Üzerine dekoratif amaçlı herhangi 
bir materyal asılabilir.
+Profillerden sütun ve kemer oluştu-
rup, istenilen yerlerde gerek ara böl-
me duvarlar gerekse şömine, tonoz 
vb. uygulamalar gerçekleştirilebilir.
+Dübel ve vida yardımı ile çok kısa 
zamanda montaj yapılarak özellikle 
Otel, Spa Merkezi, Cafe-Restoran, Ma-
ğaza vb. gibi ticari işletmelerde deko-
rasyon değişikliği gerektiren mekânlar 
için zamandan tasarruf sağlayan pra-
tik ve etkileyici bir çözümdür.
+Uygulandığı yüzeylere vida delikleri 
dışında hiçbir zarar vermez.
+İnşaat kirliliği (kum,çimento vb.) or-
taya çıkmaz ve çevreye zarar vermez.

+Yapı ve inşaat izni gerektirmez.
+Esnek yapısı sayesinde değişik 
formlar verilebilir.
+Doğaltaşın m2 ağırlığına oranla yak-
laşık olarak 1/10 kadar daha hafiftir.
+Doğaltaşa nazaran, bakteri üretme 
olasılığı bulunmamaktadır.
+Temizlenmesi kolaydır, yıkanabilir, 
silinebilir.
+Doğalı ile uygulanması çok zor olan 
alanlar ve özel tasarımlar, Artstone® 

ile kolaylıkla doğaltaş, ahşap veya be-
ton görünüm ve dokusuna 
kavuşabilir. 

+Tavan gibi doğal taş kaplamanın 
çok riskli ve bir o kadarda maliyetli 
olduğu yüzeylerde, tavanın yapısına 
bağlı kalarak; ya doğrudan tavana 
monte şeklinde ya da tavana yapılan 
karkas üzerine kavis verilerek montajı 
mümkündür.
+Kişiye ve kuruma özel standart dı-
şında RAL kataloğundan istediğiniz 
rengi seçerek, Artstone ürünleri üze-
rinde özel renk ve patina çalışması 
yaptırabilirsiniz.

AVANTAJLAR
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+%20 fiberglass, %70 ekolojik reçine (izoftalik, stren oranı düşük, 1.sınıf polyester) ve %10 taş tozundan imal 
edilmiş,  özel renklendirme teknikleriyle hazırlanan panel sistemleridir.
+Artstone® birebir taş dokusuna ve görünümüne sahiptir. Dokunulduğunda taş hissi verir. 
+PVC, MDF veya DOĞAL TAŞ değildir.
+Artstone® paneller Euroclass TS EN 13501-1 sınıflandırmasında (Yapı malzemelerinin yangına karşı tepkisi ve 
yangına karşı dayanım performansı)  yanmazlık kriterlerinden “A2” sınıfına girmektedir. Teknik verilere istinaden 
-40 ile +120 C derece aralığında herhangi bir deformasyon ve doku bozulması yaşanmamaktadır. ısıl dayanımı, 
800 oC dir. “Yanmazlık özelliği”, tüm ürün gruplarımızda standart olarak sunulmaktadır. 
+Panellerimizin m2 ağırlıkları ve doku kalınlıkları modele göre farklılık göstermektedir. Ağırlıklar, 6-10 kg/
m2 arasında değişirken, doku kalınlıkları 7mm-12mm olup, derinlik ölçüsü 1 ila 4 cm aralığında değişiklik 
göstermektedir.
+Panel ebatları; ~130 x 300 cm’dir. Yaklaşık olarak 4 m2 alan kaplamaktadır.
+Ses izolasyon değeri 40db’dir. Ortamda bulunan ses düzeyi bakımından, ortalama 100 hz için ses izolasyonu 
sağlar.
+Ultraviyole korumalıdır, zararlı ışınlardan etkilenmez.
+İnce fakat darbelere karşı dayanıklıdır ve darbe emici özelliğe sahiptir.
+Kesinlikle solma meydana gelmez. Boya kalitesi ve solmazlık garantisi anlamında dünya markası olan “JOTUN” 
ile çözüm ortaklığımız bulunmaktadır.
+Su ve nemden kesinlikle etkilenmez. 
+Her türlü doğal taş, beton, tuğla, ahşap, kaya ve oksit görünümünde birçok alternatifi mevcuttur.
+İstenilen ölçülere göre kesilebilir. Vida ve dübel yardımıyla kaba inşaatı bitmiş duvar ve tavanlar dahil her türlü 
yüzeye uygulanabilir. 
+Kanserojen madde içermez. İnsan sağlığına ve çevreye zararı bulunmadığına dair sertifikalandırılmıştır.
+Üretiminde sentetik boya değil gerçek taş tozu kullanıldığı için panellerin renkleri doğal taşta da olduğu gibi 
farklılıklar gösterebilir. 
+Hafif oluşundan dolayı portatif standlara monte edilebilir. Yapısı gereği esneyip form alabilen bir malzemedir. 
Alt sınır olarak, 50cm çapındaki silindirik alanlarda dahi uygulanabilir. (Ürün çeşidine göre çaptaki alt sınır ölçüsü 
değişiklik göstermektedir.)
+Dış cepheler için uygundur. 
+Derzlerinde ve birleşim yerlerinde, yapısında taş tozu ihtiva eden, özel mastik dolgusu kullanıldığı için panellerde 
desen takipsizliği değil desen bütünlüğü söz konusudur.
+Her modelin kendine ait rötuş boyaları bulunmaktadır. Rötuş işleminde birleşim noktaları ve vida üzerlerine 
desen verildikten sonra derz boyası tatbik edilir ve yekpare bir görünüm kazandırılır.

~1
30

cm

~300cm

ART TEKNİK

283



FARKLILIKLARIMIZ
1-ÜRÜN KALİTEMİZ

A) Hammadde 
+Artstone panel sistemlerinin farklılık yaratan özelliklerinin başında karışımında  kullanılan ‘’ izoftalik 
polyester ’’ gelmektedir.
+Barcol sertlik değeri olarak bilinen eğilme-çekme ve darbe dayanım değerleri, genel amaçlı polyester-
lere göre daha üstün performans göstermesini sağlamaktadır.
+Asidik ortamlar, ani sıcaklık farklılıkları ve yüksek sıcaklıktaki dayanım performansı sebebiyle DıŞ CEP-
HE kullanımına elverişli olan Artstone panelleri, muadillerine göre  üstün  performans sergilemektedir.
+Artstone panelleri, rüzgar tribünleri, uçak, yat ve teknelerin yapımında kullanılan hammadde  ile aynı 
karaktere sahiptir.
+Hijyeniktir, gıda temasına uygundur. İnsan sağlığına zararlı hammadde içermez.
+Sıcak ve soğuk ortamlarda özellikle dış hava şartlarında panel kesinlikle eğilme veya çekme yapmaz. 
Bu durum Artstone dışındaki panellerde en sık rastlanan problemlerden biridir.

B) Yanmazlık
Artstone panellerinin tüm modellerinin ‘’A2 YAN-
MAZLIK SERTİFİKASI’’na sahip olması günümüz 
şartlarında inşa ve renove edilen projeler için ara-
nan özelliklerin başında gelmektedir. Yer aldığımız 
kompozit kaplama sektöründe A2 yanmazlık bel-
gesine sahip ürün sahibi olan firmaların çok kısıtlı 
olması nedeniyle Artstone ayrıca tercih sebebidir. 
Panellerimiz AB mevzuatlarına göre Euroclass ISO 
EN 13501-1 (yapı malzemelerinin yangına kar-
şı  tepkisi ve yangına karşı dayanım performansı)  
yangın testinden başarıyla geçmiştir.

*Bazı modellerimizde opsiyonel “B Sınıfı” üretim 
yapılmaktadır.

C) Darbe Dayanımı
TS EN ıSO 179-1 standartlarında yapılan darbe dayanım testinde Artstone paneli 30kj/m² olarak he-
saplanmıştır. Cam elyaf kompozit malzemelerinin Charpy darbe mukavemeti DıN ıSO179 standartları-
na göre 25.45kj/m² değerinden yüksektir. Bu durum özellikle olumsuz dış hava şartları için önemli bir 
durumdur. Artstone panellerinin dışarıdan gelebilecek çarpma ve darbelere karşı direnci çok yüksek-
tir. Sonuç olarak ürünümüz; “darbe emici” özelliğe sahiptir.

D) Isı Dayanımı
ısı dayanımı anlamında geniş bir enterval aralığına sahip olan Artstone’da, ASTM C 666 standartlarına 
göre yapılan deneylerde dona dayanıklılık testinde herhangi bir bozulma veya deformasyon olmadığı  
gibi herhangi bir ağırlık kaybı yaşanmadığı gözlemlenmiştir. Su ve neme karşı dayanıklılık, genleş-
me-çekme değerlerinin teknik şartnameye uygun değerlerde bulunması, aynı zamanda ASTM E 1069 
sıcaklık dayanım sınırını tayininde ürünün 800oC ‘ye kadar dayanıklı olduğu gözlemlenmiştir.
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E) Ürün Kalınlığı&Mukavemet
Artstone panellerinin belirli kalınlıkta üretilmesi, berabe-
rinde maksimum mukamaveti getirmektedir. Standartların 
altında üretilen muadil veya kopya ürünlere bakıldığında; 
ürün maliyetlerini düşürmek adına daha ince, mukave-
meti olmayan paneller kullanıcıya uzun vadede problem-
ler yaratmaktadır. Panel kalınlığının standartların dışında 
üretilmesinin, kırılmalara, çatlamalara ve eğilmelere neden 
olduğu gözlemlenmiştir. Artstone ‘’teknik şartnamelere” 
uygun olması açısından kalınlık standartını 7-12 mm ara-
lığında tutmaktadır. Yapılan ölçümler sonucunda panelin 
eğilme dayanımı; 319 N/mm², esneklik katsayısı ise 40000 
N/mm² olarak hesaplanmıştır. Bu değerler olması gereken 
standart değerleri oluşturur. Barcol sertlik derecesi TS EN 
59 standartlarına göre 52 çıkmıştır. Bu değer cam takviyeli 
ürünler için 44 olup  ön görülen sertliğin üstündedir. Sınır-
ların altında kalan değerlerin “uygunsuzluk” olarak değer-
lendirildiğinin bilinmesi gerekmektedir.

G) Kaliteli Boya Kullanımı 
(Boya Kalitesi ve Renklendirme)
Sektörde kendini ispatlamış bir dünya markası olan 
‘’JOTUN‘‘la  sağladığımız çözüm ortaklığı ile birlikte 
cephelerde 20 yıla varan solmazlık garantisi, Artstone 
panellerinin farklılık yaratan önemli noktalarındandır.

F) Doğala En Yakınlık
Bir ürünün, doğaltaş görünüm ve dokulu panel olması o 
ürünün doğal görünümlü olduğu anlamına gelmemekte-
dir. Artstone üretim sürecinin %90’lık kısmının teknolojik, 
%10’luk kısmının el işçiliği ile gerçekleşiyor olması, üre-
tilmek istenen dokunun ve görüntünün  birebir yaratılma 
sürecini beraberinde getirmektedir. İmal edilen paneller 
için özel inorganik pigmentlerle renk kombinasyonları ve 
sonrasında yapılan özel boyama teknikleriyle yakalanan 
“doğala yakınlık” artstone panellerinin fark yaratan bir 
diğer özelliğidir.

HER DUVAR KAPLAMA PANELİ “ARTSTONE” DEĞİLDİR.
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2-gARANTİ SÜRELERİ 

A) Ürün Garantisi
’İç mekanlarda 15 YIL, dış cephelerde 10 YIL, garanti süresi”ne sahip olan Artstone panelleri, bu özelli-
ğiyle de Türkiye’de kompozit sektöründe yer alan markalar içerisinde ilk sıralarda yer almaktadır. Artsto-
ne, ürünü ilk satın alan şahıs veya firmaya, ürünün satın alındığı fatura tarihinden itibaren 15 yıl garanti 
verir. Artstone ürünleri, normal kullanım koşulları altında, üretiminden kaynaklı oluşabilecek sorunlara 
karşı garantilidir. Yüzeysel çatlamalar, çürüme ve kopma gibi yapısal bozulmalar garanti kapsamı içeri-
sinde yer almaktadır. Garanti süresi boyunca ürün ile ilgili olağandışı bir bozulma oluşması durumun-
da, Artstone yetkilisiyle mutabık kalınarak, yazılı bir dilekçe ve sorunlu bölümün fotoğrafı ile bildirimde 
bulunulabilir. Artstone, yapılan incelemeler sonucunda uygun görüldüğü takdirde hasarlı ürünün sadece 
hasarlı olduğu kısmı kadarını yenisi ile değiştirmekle ya da yine sadece hasar gören ürünün panel değeri 
kadar bölümü için satın alan kişi veya kuruma para iadesi yapmak ile sorumludur.

B) Montaj Garantisi
Geniş profesyonel ve eğitimli kadrosu ile Artstone, ürün uygulamalarında “5 Yıl Montaj Garantisi” ver-
mektedir. Proje başlama ve bitiş tarihlerindeki titizliği ve işçilik kalitesi ile farkını ortaya koyan firmamız, 
garantisini  karşılıklı olarak yapılan satış sözleşmeleri ile resmileştirilmektedir. 

3-MONTAJ ÜSTÜNLÜĞÜ

Bünyemizde bulunan yurt dışı oryantasyonlu montaj ekiplerimiz ile yurt içi & yurt dışından perakende ve 
proje bazında alınan taleplere optimal terminlerle, geniş profesyonel kadromuzla hizmet vermekteyiz. 
Ayrıca oluşturulan eğitim akademisinde, tecrübeli Artstone montaj supervizorleri tarafından verilen ürün 
eğitimi ve sonrasında şantiye ortamında yapılan pratik uygulamalar ile desteklenen saha eğitimleri saye-
sinde eğitim almak isteyen aday ekiplere de hizmet verilmektedir.
Montaj işlemi, montaj ekipmanlarının kalitesinden ödün vermeden, “akıllı vida” ve “çivi çakma” yöntemiy-
le gerçekleştirilmektedir. Panel uygulamasındaki emin çözümün, ekipman kalitesi ile doğru orantılı ol-
duğunun bilincinde olarak dünya markası olan ‘’HıLTı” markası ile çözüm ortaklığımız devam etmektedir. 
Sertifikalı sarf malzeme kullanımı montaj kalitesini etkileyen bir diğer önemli faktördür. Ürün uygulama-
sında ek yerlerini birleştirmek için kullanılan mastik dolgusunun elastik olması, iç mekan uygulamalarının 
yanısıra dış cephe kullanımlarındaki doğal koşullardan kaynaklanan ve zamanla ortaya çıkabilen çatlama 
ihtimallerini sıfıra indirgeyen bir özelliktir.
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4-KİŞİYE & KURUMSAL FİRMALARA ÖZEL ÇALIŞMALAR

Dünya markası JOTUN ile çözüm ortaklığımız sayesinde sunduğumuz zengin bir renk kartelası ve bu 
kartela ile birlikte, istenilen panel dokusunda uygulanabilecek sınırsız renk kombinasyonları, ayrıca geliş-
tirdiğimiz ”özel patina” yöntemleri ile ürünün görsel efektinde sağlanan eskitme dokuları, tüm kullanıcıla-
rımız için dilediği “özel renk ve farklı doku” işlemlerini yapabilmeye olanak sağlamakta ve ürünü özelleş-
tirme imkanı sunmaktadır.

5-AdETLİ STOK, gENİŞ TEdARİKÇİ AĞI

En gelişmiş teknoloji ile üretilen panellerin stok yönetimindeki optimum seviyeler  korunmaktadır. Gü-
nümüzde ticaretin çok hızlı ilerlemesine paralel olarak Artstone, “150 çeşit varyasyonla 50.000 m² hazır 
stok” olanağıyla müşterilerine “hızlı ve optimum çözümler” sunmaktadır. Artstone’un bu noktadaki hedefi 
müşterisini bekletmeden, talebi ne olursa olsun en hızlı şekilde projesine  cevap vermektir. 

6-SERTİFİKALI ÜRÜN

Artstone’un, panelleri için yaptırması gereken testlerini  yurt içi ve yurt dışında, saygınlığı yüksek ku-
rumlara yaptırması ürün kalitesini yüksek standartlara taşımasının ve uluslararası standartlarda olmasının 
en temel sebebidir. TÜV, ıNTERTEK, İTÜ, ACS gibi önemli kurumların kalite standartlarımızı belirlemesi 
firmamız için büyük  önem teşkil etmektedir.

8-ORJİNAL ÜRÜN TEdARİĞİ

Tüm panellerimizin arka yüzeyi, özel Artstone lo-
golu kraft kağıtla kaplanmış olup, tüm ürünlerin “ıD 
numarası” ve yine arka yüzeyinde orjinal olduğunu 
belirten ‘’özel hologramlı’’ sticker bulunmaktadır. Bu 
özelliği taşımayan tüm panel formatlı ürünler kopya 
ürün özelliğini taşır.

7-gENİŞ REFERANS 

Artstone, 2005 yılından itibaren, yurt içi ve yurt dışında yaklaşık 7000’in üzerinde projeye imza atmıştır. 
Konut, hotel, restoran, sağlık, kamu, özel işletmeler başta olmak üzere hemen hemen tüm sektörlerin 
en önemli markalarını referanslarımız arasına almayı başarmış bulunuyoruz ve günden güne daha farklı 
kitlelere hizmet ederek bu rakamların artması bize mutluluk vermektedir.
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9-AR - gE 

Değişen dünyayı ve trendleri anlık olarak takip eden Artstone, uzman Ar-Ge ekibi ile birlikte sürekli olarak 
yeni modeller geliştirmekte, en güzel çözümleri müşterilerine sunmayı hedeflemektedir. Marka vizyonu 
gereği günün moda akım ve trendleriyle ilgili sürekli bir yenilenme içerisinde olan firma, bu sayede gerek 
yeni çözümleri ile duvarlara değer katarken, gerekse geliştirdiği ürünlerle sektörün gelecek vizyonuna 
katkı sağlıyor, kendi gelişirken Sektörel firmaların da kendilerini geliştirmeleri yönünde onlara 
ilham veriyor.
 

10-SÜREKLİLİK VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Kuruluşundan bugüne ürün kalitesi ve vizyonundan taviz vermeyen, müşterilerine en kaliteli hizmeti, 
en avantajlı fiyatlarla sunan ve onların memnuniyetini en üst düzeyde tutmak için var gücüyle çalışan 
Artstone, sürekli standart ürün ve uygulama hizmeti sunarak sadık müşteriler oluşturmaktadır. Bu stan-
dardı TUVSÜD–ıSO9001 Kalite Yönetim Sistemi ile de destekleyen firmamız her yıl yaptığı Müşteri Mem-
nuniyeti Anketleri’nde %95 civarında başarı elde etmektedir. Müşteri talep ve şikayetlerinin değerlendi-
rilmesi sürecinde gelişmeye açık alanları tespit etmeyi, verimliliği arttırmayı, analizlerle doğru sonuçlara 
ulaşmayı ve müşteri beklentileri doğrultusunda süreçlerini sürekli iyileştirmeyi hedeflieyen Artstone, bu 
politika doğrultusunda güvenilir ve kaliteli hizmet vermeyi taahhüt etmektedir. Yaptığı projelere zama-
nında başlayıp zamanında teslim ederek müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamaktadır. 
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