
ARC NOIR



Villeroy&Boch'tan mistik dünyaya gönderme yapan 
bir karo serisi... 
Arc Noir; mistik olduğu kadar modern çizgilerle bezeli 
mekanlara imza atıyor. Vizon renk tonlarının hakim 
olduğu serideki aynalı yüzeyler mekanı aydınlatarak 
genişletiyor. 

A tile series from Villeroy&Boch that refers to a mystical 
world… 
Arc Noir is putting its signature on places as mystical as 
modern. Mirror surfaces illuminate the space dominated 
by mink colour.

Geçmişin 
aynadaki izleri...

Traces of History 
in the mirror...

ARC NOIR
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ARC NOIR 
VİZON 40x120 

ARC NOIR 
BEJ 40x120 

ARC NOIR 
VİZON MAT 80x80 
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A R C  N O I R

ARC NOIR 
VİZON DEKOR 40x120
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ARC NOIR 
VİZON MAT 80x80

ARC NOIR 
VİZON MAT 40x120

ARC NOIR
AYNA DEKOR 
40x40
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Arc Noir’ın mat bej ve vizon renklerindeki duvar 
karoları, 40x120 cm ebadında hazırlanıyor ve 
geniş bir renk paletiyle sunulan 80x80 cm yer 
karolarıyla kombinleniyor. Seriye hakim renklerle 
uyumlu 40x120 cm ebadındaki dekorların parlak ve 
geometrik alternatifleri bulunuyor. Villeroy&Boch’un 
Arc Noir serisi, vintage mikro dekorlarla
tamamlanıyor.

Arc Noir's mat beige and mink wall tiles are prepared 
in size 40x120 cm and combined with 80x80 cm floor 
tiles with a wide colour palette. The 40x120 cm decors, 
which are compatible with the colours that dominate 
the series, have bright and geometric alternatives. 
Villeroy&Boch's Arc Noir series is completed with 
vintage micro decors

A R C  N O I R

ARC NOIR 
VİZON 40x120 

ARC NOIR 
BEJ 40x120 

ARC NOIR 
VİZON MAT 80x80
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ARC NOIR
AYNA DEKOR 
40x40

ARC NOIR 
BEJ 40x120 
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ARC NOIR
Seramik duvar karosu
Ceramic wall tile

bej
beige

ayna
mirror

vizon
mink

vizon
mink

K1440RR200 11mm
mat · matt 
40 x 120 cm

K2025RR020 11mm P
40 x 120 cm

K1440RR600 11mm
mat · matt 
40 x 120 cm

K1440RR6M0 11mm
mat · matt 
40 x 120 cm

bronz
bronze

K1071RR000 10mm
parlak · glossy 
1,5 x 120 cm

 Renk ve desen farklılaşma grubu  (Değişim skalasında 1 az, 4 yoğun değişimi göstermektedir.)
 Shade variation  On the variation scale, 1 symbolizes the low shade variation and 4 defines the strong variation.
P Örnek karoların numunesi ücret karşılığındadır.
 Sample tiles available for a charge.

 Rektifiye kenar
 Squared
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ARC NOIR
EXCELLENCE

vizon
mink

vizon
mink

K2810RR600 10mm
mat · matt 
80 x 80 cm

K2810DB1L0 10mm
lappato · rough-polished 
80 x 80 cm

Porselen
Porcelain stoneware basic tiles (suitable for walls and floors)

 Dona dayanıklı 
 Frostproof in acc. with DIN EN 10545-12

 Rektifiye kenar
 Squared

 Renk ve desen farklılaşma grubu  (Değişim skalasında 1 az, 4 yoğun değişimi göstermektedir.)
 Shade variation  On the variation scale, 1 symbolizes the low shade variation and 4 defines the strong variation.
Metal bordürlerin banyo duvarlarında kullanımı uygundur.
Su içinde kullanımı ve güçlü asidik temizyeciler ile temizlenmesi tavsiye edilmez. 9



www.villeroyboch-tr.com

Daha fazla bilgi için:
Lütfen kodu cihazınıza okutunuz

For more inspiration:
Simply scan this code with your smartphone

/villeroyboch_tr /villeroybochtr


