
JARDIN



Jardin, heykelsi çiçek formlarından esinleniyor. 
Karo yüzeylerine taşınan çiçek rölyefleri, buzeri 
dekorlarla bir araya geldiğinde, tarihi köşklerin 
dokusunun modern bir yorumunu sunuyor. 40x120 
cm ebadındaki çiçekli dekorların rölyefli yüzeyleri, 
karolarda doğal bir gölge etkisi yaratıyor. Altın efektli 
alternatifleri de bulunan çiçekli dekorlarla aynı ebatta 
sunulan buzeri dekorlar ise oyma bezemeli ahşap 
görünümü veriyor.

Jardin, is inspired by sculptural flower forms. When the 
floral reliefs carried on the tile surfaces come together with 
the boiseries decors, they offer a modern interpretation of 
the texture of historical mansions. The relief surfaces of 
the 40x120 cm flowered decors create a natural shadow 
effect on tiles. The boiseries decors, which are presented 
in the same size as the floral decors with the golden effect 
alternatives, give the appearance of wood with carved 
decoration.

Duvarda 
açan çiçekler...

Blooming flowers
on the wall...

JARDIN

JARDIN 
GRİ BOISERIE 
40x120
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JARDIN 
BEYAZ ÇİÇEK ALTIN 
40x120

URBAN JUNGLE 
GRİ 60x60 
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J A R D I N

Klasik olduğu kadar zamansız mekanlar yaratan Jardin 
serisindeki karolar, boyanmış brüt beton görünümlü 
yüzeyleriyle, mekan tasarımına yeni bir yaklaşım getiriyor. 
Gri ve beyaz tonlarının hakim olduğu seri, bronz altın 
renkli metal bordürlerle tamamlanıyor. 

The tiles in Jardin series, which create timeless spaces as well 
as classical, bring a new approach to the design of the area 
with their painted concrete surfaces. Gray and white tones 
dominate the series, complemented by bronze gold metal bordures. 

JARDIN 
BEYAZ ÇİÇEK ALTIN 
40x120
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J A R D I N

Dalgalı yüzeyler fırça efekti oluşturarak, duvarlar sonradan boyanmış hissi yaratıyor. 
Mekanı asilleştiren gri karolar ise doğanın gece halini duvarlara taşıyor.

Wavy surfaces create a brush effect, which give the feeling that the walls were painted afterwards. 
The gray tiles, that ennoble the place, carry the night of nature to the walls.

JARDIN 
GRİ ÇİÇEK ALTIN 
40X120

TUXEDO 
SİYAH-KAHVE 20x120 
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JARDIN 
GRİ ÇİÇEK 40x120

LA CITTA 
ALTIN ÇİZGİ 40x120
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J A R D I N

JARDIN 
GRİ ÇİÇEK 40x120

JARDIN 
GRİ 40x120

LODGE 
BEJ 20x120
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JARDIN 
GRİ ÇİÇEK ALTIN 
40x120

JARDIN 
GRİ BOISERIE 
40x120
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JARDIN
Seramik duvar karosu
Ceramic wall tile

gri
grey

gri
grey

gri
grey

gri
grey

K1440UL800  11mm
mat · matt 
40 x 120 cm
ß 

K1440UL820  11mm
mat · matt 
40 x 120 cm

K1440UL810  11mm
mat · matt 
40 x 120 cm
ß 

K1440UL830  11mm
mat · matt 
40 x 120 cm
ß 

 Rektifiye kenar
 Squared

Metal bordürlerin banyo duvarlarında kullanımı uygundur.
Su içinde kullanımı ve güçlü asidik temizyeciler ile temizlenmesi tavsiye edilmez. 10



EXCELLENCE

JARDIN
Seramik duvar karosu
Ceramic wall tile

beyaz
white

beyaz
white

beyaz
white

beyaz
white

K1440UL000  11mm
mat · matt 
40 x 120 cm
ß 

K1440UL020   11mm
mat · matt 
40 x 120 cm

K1440UL010   11mm
mat · matt 
40 x 120 cm
ß 

K1440UL030   11mm
mat · matt 
40 x 120 cm
ß 

 Rektifiye kenar
 Squared

bronz
bronze

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


