
WORKSHOP



WORKSHOP

Beton temasını son yılların yükselen trendi endüstriyel 
tasarım perspektifi ile yorumlayan Workshop, 
duvarlarda neredeyse klasik diyebileceğimiz bir 
görünüme sahip rölyef dekorlar kullanarak mekanlara 
boyut kazandırıyor. Paslı görünümden ilham alan sıcak 
tonlar ile beton tonlarındaki gri renkleri harmanlayan 
workshop kontrast renkleri bir araya getiriyor. 40x120 
ebadındaki duvar karoları monokrom açık gri tonları 
ile baskın yer karoları ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Interpreting the rising contact of concrete with the 
industrial design perspective of the recent years, the 
Workshop adds dimension to the spaces by using relief 
decors with a look that is almost classical on the walls. 
Combining warm tones inspired by rusty looks and grey 
colours in betons, the workshop combines contrast colours. 
Wall tiles in 40x120 create accents with dominant floor 
tiles with monochrome light grey tones.

Endüstriyel tarzda 
cömertlik

Extravagance in 
industrial style
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WORKSHOP 
AÇIK GRİ 40x120

WORKSHOP 
MULTICOLOUR 60x60

WORKSHOP 
MULTICOLOUR 30x60
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W O R K S H O P

Workshop’ın 60x60 cm ve 30x60 cm ebatlarındaki vilbostone 
porselen yer karoları tekil veya birarada modüler döşemeye 
uygundur. Rektifiyeli porselen karoları mat bitişli rölyefli 
yüzeyleri sayesinde R9 kaymazlık değerine sahiptir. 30x50 
cm ebadındaki kesme dekorları yer ve duvarda kullanılabilir. 
Serinin mozaiklerden oluşan 30x30 cm ebadındaki dekorları 
özellikle duş alanları için ideal bir kullanım sunuyor.

Geometric patterned reliefs on the surface add successive ellipses 
to the series 60 x 60 cm and 30 x 60 cm vilbostone porcelain 
floor tiles are suitable for single or combined modular flooring. 
The rectangular porcelain tiles have an anti-slip value of R9 due 
to matt finish relief surfaces. Cutting decks of 30x50 cm size can 
be used on floor and wall. The 30x30 mesh (7.5x7.5 cm mosaics) 
decor is ideal for shower areas.

WORKSHOP 
MULTICOLOUR 60x60
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WORKSHOP

açık gri
light grey

açık gri
light grey

K1440BC000  11mm
mat · matt 
40 x 120 cm

K1486BC000  11mm
mat · matt 
40 x 120 cm
ß

Seramik duvar karosu
Ceramic wall tile

 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.

 Rektifiye kenar
 Squared
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WORKSHOP

multicolor
multicolor

multicolor
multicolor

multicolor
multicolor

multicolor
multicolor

yüzeyler
faces

multicolor
multicolor

K2871BC300 R9 10mm
mat · matt 
60 x 60 cm

K2013BC308  R9 10mm
mat · matt 
7,5 x 7,5 cm

K2071BC308  R9 f A  10mm
mat · matt 
30 x 45 cm

K2870BC300 R9 10mm
mat · matt 
30 x 60 cm

K2870BC300  10mm
mat · matt 
7,5 x 60 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.
S Endüstriyel alanda kaymazlık
 Anti-slip in workshop areas
f Çıplak ayak kaymazlık
 Anti-slip in barefoot areas

süpürgelik
plinth

ARCHITECTURE
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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


