
LA CITTA



Villeroy&Boch’tan şehirli trendini yakalayan bir 
karo serisi… La Citta, doğal materyal ve dokuların 
endüstriyel tarzda yeniden yorumlanmış halini 
sunuyor. Lineer rölyefleri ahşap dokularla buluşturan 
karolar, mekana şık bir endüstriyel tarz getiriyor. 
Çizgiselliğin öne çıktığı serideki büyük çiçekli 
dekorlar, duvarlara Japon tarzını yansıtıyor.

A tile series from Villeroy&Boch that captures the urban 
trend… La Citta offers a reinterpretation of natural 
material and texture in an industrial style. The tiles on 
which linear reliefs meet with wooden textures bring a 
stylish industrial design to the area.  Large sculptured 
floral decors, seen behind lineer reliefs; reflect Japanese 
style on the walls.

Çizgi üstü
bir metropol üslubu

A metropolitan style
above the line

LA CITTA

LA CITTA 
BEYAZ ÇİZGİ ALTIN 
DEKOR 40x120

LA CITTA 
BEYAZ ÇİZGİ ALTIN 
DEKOR 40x120

LA CITTA 
BEYAZ ÇİZGİ DEKOR 
40x120
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LA CITTA 
GRİ ÇİZGİ DEKOR
 40x120

NOCTURNE 
GOLD CALACATTA 
60x60

LA CITTA 
BEYAZ ÇİZGİ DEKOR 
40x120
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L A  C I T T A

Mat yüzeyleri altın parıltılarıyla birleştirerek mekanı aydınlatan La Citta, 
gri ve beyaz renk alternatifleriyle sunuluyor. Minimalizmi klasik bir 
tarzla harmanlayan seri, rafine edilmiş endüstriyel mekanlar yaratıyor. 
40x120 cm ebadındaki duvar karoları bronz altın rengi metal bordür ile 
kombinlenebiliyor.

La Citta, which illuminates the place by combining the matt surface with 
golden sparkles, is offered with gray and white colour alternatives. Blending 
minimalism with a classic style, the series creates industrial yet refined spaces. 
Wall tiles of 40x120 cm size can be combined with bronze gold metal bordures.

LA CITTA 
BEYAZ ÇİZGİ DEKOR 
40x120
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LA CITTA 
BEYAZ ÇİZGİ ALTIN 
DEKOR2 40x120
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L A  C I T T A

LA CITTA
BRONZ ALTIN BORDUR 
1.5x120

LA CITTA 
GRi ÇİZGİ DEKOR 
40x120

LA CITTA 
GRİ ÇİÇEK DEKOR 
40x120
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LA CITTA 
BRONZ ALTIN BORDUR 
1.5x120

NOCTURNE
GOLD CALACATTA 
60x60

LA CITTA
GRİ ÇİÇEK DEKOR 
40x120
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LA CITTA
Seramik duvar karosu
Ceramic wall tile

beyaz
white

beyaz
white

beyaz
white

beyaz
white

K1440DU000  11mm
mat · matt 
40 x 120 cm
ß 

K1440DU020   11mm
mat · matt 
40 x 120 cm

K1440DU010   11mm
mat · matt 
40 x 120 cm

K1440DU030   11mm
mat · matt 
40 x 120 cm

altın
gold

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

 Rektifiye kenar
 Squared

Serinin beyaz dekorları Jardin K1440UL000 kodu ile uyumludur. 
White decors of the series is compatible with code K1440UL000 of Jardin series.
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EXCELLENCE

LA CITTA
Seramik duvar karosu
Ceramic wall tile

gri
grey

gri
grey

gri
grey

gri
grey

K1440DU600  11mm
mat · matt 
40 x 120 cm
ß 

K1440DU620  11mm
mat · matt 
40 x 120 cm

K1440DU610  11mm
mat · matt 
40 x 120 cm

K1440DU630  11mm
mat · matt 
40 x 120 cm

Serinin gri dekorları Jardin K1440UL800 kodu ile uyumludur. 
Grey decors of the series is compatible with code K1440UL800 of Jardin series.

 Rektifiye kenar
 Squared
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


