
OMBRA



Villeroy&Boch’un güçlü serilerinden Ombra, 
endüstriyel çizgiler trendini, son yıllarda yükselen 
doğa trendi ile birleştiriyor. Mekanda hafiflik hissi 
yaratan seri, soğuk tonlarda gri ve beyaz renkleriyle 
sunuluyor. Çizgiselliğin öne çıktığı seride yer alan 
çiçekli dekorlardaki lineer rölyeflerin arasına yaprak 
gölgeleri gizleniyor. Gümüş bordürlerle tamamlanan 
seri, açık renk tonlarının hakim olduğu sakin 
mekanlar yaratıyor. 

Ombra, one of the strongest series from Villeroy&Boch, 
combines the trend of industrial lines with the rising 
trend of nature in recent years. The series, which creates a 
feeling of lightness in the atmosphere, is available in cool 
tones in gray and white. Shadows of the leafs are hidden 
behind linear reliefs on the decor tiles. Completed with 
silver borders, the series creates serene spaces where light 
tones dominate.

Duvarlarda gizlenen
yaprak gölgeleri

Leaf shadows 
hidden on walls

OMBRA

OMBRA 
BEYAZ ÇİÇEK DEKOR 
30x90
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OMBRA 
BEYAZ 30x90

METALYN 
GÜMÜŞ 60x60
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O M B R A

OMBRA 
BEYAZ ÇİÇEK DEKOR 
30x90
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O M B R A

OMBRA 
BEYAZ ÇİZGİ DEKOR 
30x90

TUXEDO 
GRİ 20x120
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OMBRA 
BEYAZ ÇİZGİ DEKOR 
30x90

OMBRA 
BEYAZ ÇİÇEK DEKOR 
30x90

OMBRA 
BEYAZ ÇİÇEK DEKOR 
30x90

OMBRA 
GRİ 30x90

OMBRA 
GRİ 30x90
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EXCELLENCE

OMBRA
Seramik duvar karosu
Ceramic wall tile

beyaz
white

beyaz
white

gri
grey

gri
grey

beyaz
white

gri
grey

K1310IA010  10mm
mat · matt 
30 x 90 cm

K1310IA120  10mm
mat · matt 
30 x 90 cm

K1310IA030  10mm
mat · matt 
30 x 90 cm

K1310IA310  10mm
mat · matt 
30 x 90 cm

K1310IA110  10mm
mat · matt 
30 x 90 cm

K1310IA320  10mm
mat · matt 
30 x 90 cm

gümüş
silver

K1070IA000 10mm
parlak · glossy 
1 x 90 cm

 Rektifiye kenar
 Squared
Metal bordürlerin banyo duvarlarında kullanımı uygundur.
Su içinde kullanımı ve güçlü asidik temizyeciler ile temizlenmesi tavsiye edilmez.8



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


