Karoyla ilgili bildiğiniz her şeyi unutun!

“Bunu da mı yaptınız” diyeceğiniz bir yeniliğe hazırlanın.
Duvar ve tavan kaplamalarında Artstone’dan bir ilk,
karoyla sanatın eşsiz buluşması. Biz yine trend yaratan
olalım ve sizi yeni icadımızla tanıştıralım: Karoart.
Klasik sevenlerin, klasikle moderni
harmanlamaktan hoşlananların tercihi.

Karoyla ilgili
bildiğiniz her
şeyi unutun!

Nayomi

Foncé Argent

Foncé Rose

Azuré D’or

Noir Crème

Rosé Blanc

Zamanın aşınmışlığını da dokusunda taşıyan bu desende, birleşmeler
geometriyle adeta bütün mekânı saracakmış hissi veriyor.

123 cm

Mekanı saran
rustik asalet

246 cm

Oxyd Blanc

Marcalin

Crème D’or

Blanc Azuré

Bonamy

Rosé Noir

Foncé Bronze

MARGAUX

Rosé D’or

Blue Bronze

Bonamy

Feu Vert D’or

Bu duvarı mekanınızda özellikle bir yüzeyi baskın hale getirmek için
kullanabilir, farklı renk seçenekleriyle pastoral etkiler yaratabilirsiniz.

123 cm

Bir mekan
senfonisi

248 cm

Gris D’or

Noir Blanc

Noir Bronze

ARIETTA

Crème D’or

Kare formların içindeki güneşi sembolize eden örgü motiflerin tanımladığı geometrik
çizgilerle hayat bulan Bois, formlarıyla asil ve korunaklı mekanlar vadediyor.

123 cm

Güven, sağlamlık
ve soyluluk
Noir Bronze

Blue Marine D’or

247 cm

Azuré Crème

Foncé Bronze

Rosé Blanc

BOIS

Crème D’or

Hem duvarlarda hem de tavanlarda kullanılabilen bu seri, üç boyutlu
yüzeyiyle ışık gölge oyunları da oynuyor.

121 cm

Simgeleşmiş
duvarlar için
Rosé Argent

Noir Bronze

242 cm

Foncé D’or

Feu Vert D’or

Azuré Bronze

VERMONT

Crème D’or

Doğaya öykünen motifiyle Daisy, modern mekanların her türlü bileşenine özgürleştiren motifiyle rahatça
uyum sağlıyor. Bu pastoral motifle duvar daha da hafifliyor ve mekanları neredeyse doğayla sınırlandırıyor.

124 cm

Doğaya
dönüş
Anthracite Bronze

Fonce Bronze

248 cm

Oxyd

Foncé D’or

DAISY

Noir Bronze

Maharetli ellerin nakışla şekillendirdiği bir sanat eseri gibi mekanları süsleyen Broderie, duvarın
ağırlığını yokediyor, mimari yüzeyleri, duvarları veya tavanları işlemeli motiflerle donatıyor.

124 cm

İşlemeli mimari
yüzeyler
Crème D’or

Foncé D’or

248 cm

Foncé Argent

Noir Argent

Foncé Bronze

BRODERIE

Sonsuzluğun sesi...

Bonamy

Üç boyutlu yüzeyinde oluşturduğu küçük kutular mozaiği ve içiçe geçmiş geometrik formunun etkisiyle Grenier,
duvarlar ve tavanlarda sağlam ve istikrarlı bir duruş sergiliyor.

124 cm

Sıcak ve samimi
yüzey tasarımları
Oxyd Blanc

Blue Marine

247 cm

Rosé Blanc

Blanc D’or Noir

Oxyd

GRENIER

Dijon

Noir Bronze

Chambery

Anthracite Argent

Azuré Rosé

Renklerin armonisini mekana yayılan zarafetle harmanlayan bu duvarlar
kullanıcısını hayatın zevklerinin tam içine çekiyor.

120 cm

Hayatın zevklerini
barındırıyor

241 cm

Crème D’or

Blue Marine D’or

Foncé D’or

Rosé Pol Azuré

Foncé Argent

EPICURE

Keyfine
düşkünler için
tasarlandı.

Feu Vert D’or

Mordoré Noir

Foncé Blanc

Faon Blanc

Dijon Blanc

Bonamy

Büyüklük, cömertlik, parlak renkler, parlaklık, ağırlık ve ışık gölge oyunlarının
buluştuğu duvarlar modernle yüzyıllar öncesini harmanlıyor.

124 cm

Süslü, gösterişli
ve barok

245 cm

Anthracite Rosé

Foncé Gris Noir

Rosé D’or

Crème Foncé

Blanc D’or

VERSAILLES

Sırça
saraylarda
yaşamak.

Noir D’or

Tavanlarda ve duvarlarda estetik ve geometrik tasarımlarla narin ve ince
bir duyarlılık arayışı sunuyor.

124 cm

Uzun bir
yaşanmışlık
Bonamy

Noir Blanc

247 cm

Anthracite Bronze

Dijon

PLAFONT

Foncé Bronze

Bu gösterişli duvarlar aynı zamanda konforu ve içinde yaşayanların
dış dünyaya karşı üstünlüklerini de ifade ediyor.

124 cm

Adeta bir
koruma duvarı
Noir D’or

Gris Blanc

FLORENZ

247 cm

Mordoré Noir

Mimarlık tarihinden bir köşeyi duvar veya tavana yansıtmak isteyenler,
tarihi veya kutsal bir hava yaratmak isteyenler için ideal.

120 cm

Tarihi bir ikonu
simgeliyor
Noir Bronze

Noir Argent

241 cm

Bonamy

Blue Marine D’or

FONTENAY

Birçok imgeyi ve ikonu barındıran yapısıyla ve farklı renk seçenekleriyle
çeşitliliği adeta doğal bir yaşam formu haline getiriyor.

124 cm

Eklektik ve
kozmopolit etki

Noir Bronze

Bonamy

247 cm

Dijon Blanc

Oxyd

Blanc D’or

Foncé Blanc

VICTORIAN

Ürün Özellikleri
ve Avantajları:

• %70 ekolojik reçine (izoftalik, stren oranı düşük, 1.sınıf polyester), % 20 fiberglas ve % 10 doğal madeni tozlardan imal edilmiş,
özel renklendirme teknikleriyle hazırlanan panel sistemleridir.
• PVC, MDF veya DOĞAL TAŞ değildir.
• Karoart paneller, Euroclass TS EN 13501-1 sınıflandırmasında (Yapı malzemelerinin yangına karşı tepkisi ve yangına karşı dayanım
performansı) yanmazlık kriterlerinden “A2” sınıfına girmektedir. Teknik verilere istinaden -40 ile +120 °C derece aralığında herhangi bir
deformasyon ve doku bozulması yaşanmamaktadır. Isıl dayanımı, 800 °C dir.
• Panellerimizin m2 ağırlıkları ve doku kalınlıkları modele göre farklılık göstermektedir. Ağırlıklar, 6 - 8 kg/m2 arasında değişirken,
panel et kalınlıkları 4 mm - 6 mm olup, desen derinlikleri ölçüsü 10 ila 30 mm aralığında değişiklik göstermektedir.
• Panel ebatları; ~120 x 240 cm’dir. Yaklaşık olarak 3m2 alan kaplamaktadır. (Karoart serisi ürünlerimizin ebatları ± % 2 oranında
değişkenlik gösterebilmektedir.)
• Ses izolasyon değeri 40 db’dir. Ortamda bulunan ses düzeyi bakımından, ortalama 100 hz için ses izolasyonu sağlar.
• Ultraviyole korumalıdır, zararlı ışınlardan etkilenmez.
• İnce fakat darbelere karşı dayanıklıdır ve darbe emici özelliğe sahiptir.
• Kesinlikle solma meydana gelmez. Boya kalitesi ve solmazlık garantisi anlamında dünya markası olan “JOTUN” ile çözüm
ortaklığımız bulunmaktadır.
• İstenilen ölçülere göre kesilebilir. Vida ve dübel yardımıyla kaba inşaatı bitmiş duvar ve tavanlar dahil her türlü yüzeye uygulanabilir.
• Kanserojen madde içermez. İnsan sağlığına ve çevreye zararı bulunmadığına dair sertifikalandırılmıştır.
• Hafif oluşundan dolayı portatif standlara monte edilebilir. Yapısı gereği esneyip form alabilen bir malzemedir. Alt sınır olarak,
50 cm çapındaki silindirik alanlarda dahi uygulanabilir. (Ürün çeşidine göre çaptaki alt sınır ölçüsü değişiklik göstermektedir.)
• Dış cepheler için uygundur.

• Derzlerinde ve birleşim yerlerinde özel mastik dolgusu kullanıldığı için panellerde
desen takipsizliği değil desen bütünlüğü söz konusudur.
• Her modelin kendine ait rötuş boyaları bulunmaktadır. Rötuş işleminde birleşim
noktaları ve vida üzerlerine desen verildikten sonra derz boyası tatbik edilir ve
yekpare bir görünüm kazandırılır.

• Dübel ve vida yardımı ile çok kısa zamanda montaj yapılarak
özellikle Otel, Spa Merkezi, Cafe-Restoran, Mağaza vb. gibi ticari
işletmelerde dekorasyon değişikliği gerektiren mekânlar için
zamandan tasarruf sağlayan pratik ve etkileyici bir çözümdür.
• Uygulandığı yüzeylere vida delikleri dışında hiçbir zarar vermez.

• Sıvası bitmiş tüm yüzeylerde kolaylıkla
uygulanabilir.

• İnşaat kirliliği (kum, çimento vb.) ortaya çıkmaz ve çevreye
zarar vermez.

• Boya ile izolasyon gibi ekstra maliyetleri
ortadan kaldırır.

• Yapı ve inşaat izni gerektirmez.

• Su ve nemden etkilenmez. Bu durumlara
maruz kalan bölgelere kolayca uygulanır
ve bu gibi sorunları ortadan kaldırır.

• Temizlenmesi kolaydır, yıkanabilir, silinebilir.

• Her yüzeye kolayca monte edilebilir, statiği
hiçbir şekilde etkilemez ve kullanıldığı
cepheye ekstra bir yük bindirmez.
• Ayrıca kolay demonte özelliği sayesinde
söküm maliyetini de minimuma indirir.
• Delinebilir ve kesilebilir.
• Üzerine dekoratif amaçlı herhangi bir
materyal asılabilir.

• Esnek yapısı sayesinde değişik formlar verilebilir.
• Tavan kaplamanın çok riskli ve bir o kadarda maliyetli olduğu
yüzeylerde, tavanın yapısına bağlı kalarak; ya doğrudan tavana
monte şeklinde ya da tavana yapılan karkas üzerine kavis
verilerek montajı mümkündür.
• Kişiye ve kuruma özel standart dışında RAL kataloğundan
istediğiniz rengi seçerek, Karoart ürünleri üzerinde özel renk ve
patina çalışması yaptırabilirsiniz.

Dinamizmin
enerjisi

The Energy of
Dynamism

Dekoratif duvar panellerinin öncü ismi ve yenilikçi markası olarak 2005
yılında faaliyete geçen Artstone A.Ş., Türkiye’deki dekorasyon anlayışını
ve vizyonunu farklı bir alana taşıyarak, tüm mekânlarda doğadan ilham
alan yaratıcı çözümlere olanak veriyor. Genç, dinamik ve vizyoner ekibi
ile yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren, proje çözümlerinin başarılı iş
ortağı olarak kalite ve güvenin temsilcisi olma yolunda hızla ilerliyor.

Becoming operational in 2005 as a pioneer and innovator brand of decorative wall panels, Artstone Inc. carries the understanding and vision of decoration in Turkey to a different area and allows creative solutions inspired by
the nature in all spaces. It forges ahead to be the representative of quality
and trust as a successful business partner of project solutions, operating at
home and abroad with its young, dynamic and visionary team.

Tamamı Türkiye’de tasarlanıp üretilen “Artstone Dekoratif Duvar Panelleri”,
kendine özgü çizgisi ve özgün modelleriyle sektöründe modayı takip
eden değil modayı yaratan marka oldu.

"Artstone Decorative Wall Panels", all designed and produced in Turkey, do
not only keep up with trends, but create trends, with their own line and
unique models.

Doğaltaş, tuğla, beton, kaya, ahşap ve özel dokularda birçok model
seçeneği olan Artstone Dekoratif Duvar Panelleri, doğanın sunduklarını
özgün tasarım anlayışı ile harmanlayarak yarattığı estetik duruşu ile
birlikte, sipariş aşamasından uygulama aşamasına kadar sunduğu özenli
çalışma ve sonrasında verdiği destek hizmetleri ile de başarılarını marka
olarak sağlamlaştırdı.

Artstone Decorative Wall Panels, which have many model options in natural
stone, brick, concrete, rock, wood and special structures, reinforce their
achievements with their aesthetic presence blending nature's offerings with
a unique design know-how, and also with their attentive service from order
to application and supporting services afterwards.

Kuruluşundan bu yana, turizm işletmeleri, özel konutlar, cafe ve
restaurantlar, alışveriş merkezleri, spor merkezleri ve spalar, ofisler,
mağazalar ve özel işletmeler gibi yurt içi ve yurtdışında 12 yıl içerisinde
7.000'i aşkın projeye çözüm ortaklığında bulundu.

Since its foundation, it has been the solution partner to more than 7.000
projects in 12 years both at home and abroad such as tourism establishments, private houses, cafes and restaurants, shopping malls, sports centers,
SPAs, offices, stores and private businesses.

Artstone Panel Sistemleri A.Ş.
Barbaros Bulvarı No:24/B Balmumcu
Beşiktaş / İstanbul / Turkey
T. +90 212 444 4 ART [278]
artstone.com
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