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Eve adımınızı attığınız anda “dünya varmış” diyebiliyorsanız eğer…

Dört duvardan fazlasını görüyorsanız “içeride”…

Kendi renklerinizi, kendi zevklerinizi yansıtabiliyorsanız gönlünüzce….

Dostlarınız kadar düşlerinizi ağırlayabiliyorsanız sofralarınızda...

Bir çiçeği, bir çocuğu ya da belki bir ümidi yeşertebiliyorsanız evinizin huzurunda…

İşte o zaman, eviniz sizin dünyanız,

dünya sizin eviniz!

Ve biz,

Tasarımı odağa alan dayanıklı ürünlerimiz, ilham verici olduğu kadar sürdürülebilir ve 

tasarruflu çözümlerimiz, fonksiyonellik ve estetik arasında kurduğumuz eşsiz denge ile 

hayallerinizi ve tarzınızı yuvanızın her köşesine yansıtabilmek;

evinize, dünyanıza ve size iyi bakmak için hazırız.

If you can say “what a relief!” as you step in your home...

If you can see more than four-walls while “inside”...

If you can reflect your own colors, own delights as you wish...

If you can host your dreams as much as your friends for dinner...

If you can raise a flower, a child, or a hope within the peace of your home...

Then, your home becomes your world,

and the world is your home!

And us,

With our design-oriented durable products, with our not only inspirational but 

also sustainable and economical solutions, with our unique balance between the 

functionality and esthetics, we are ready to reflect your imagination and style to every 

corner of your home; to take good care of your home, your world, and you.

CareForYourWorld
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Koleksiyon -  Col lec t ion



How much do the 
unique traces of the 

Ar t i s a n sh i p
encompass your daily life?

Z a n a a t ı n 
benzersiz izleri gününüzün

ne kadar içinde?

Ne denli ilham veriyor eviniz hayatınıza?
Hayallerinizi ne kadar kucaklıyor? Zamana ne
kadar meydan okuyor?

Düşleriniz ve koşullarınızın, değerleriniz ve seçimlerinizin,
sanatla zanaatın, geçmişle geleceğin ortak paydasında 
duran Formart Koleksiyonu hayatınıza yeni ufuklar açmak 
için tasarlandı.

Kalbinizden geçenleri seramiğin ışıltısıyla görünür kılmak, 
her türlü mekâna yepyeni anlamlar kazandırabilmek için…

Peki ya s a n a t ,  ne kadar parçası yaşadığınız alanların?

What about a r t ? How much of an inspiration 
is your home to your life? How tightly does it 
embrace your dreams? How does it stand the 
test of time?

Format Collection, standing on the common 
ground of the past and the future of your 
dreams and statements, your values and choices, 
artisanship and art, is designed to draw new 
horizons in your life.

To make what lies in your heart project into life 
with the glow of ceramic, to bring new meanings 
to all kinds of spaces…



Tıpkı, hayalleriniz ve gerçeklerinizin uyumundan gelen mutluluk,
değerleriniz ve seçimlerinizi buluşturan huzur, sıcacık sofralarınıza 
eşlik eden coşku gibi…

Çanakkale Seramik’in yeni koleksiyonu Formart, her bir hissin, 
seramikteki yansımasını betimlemekle kalmıyor; seramiği 
unutulmaz anların merkezine taşıyor. Malzemenin benzersiz 
kimyasını sanatsal bir formla yeniden yorumlayan seri, sadece 
mutfak ve banyoya değil, kullanıldığı tüm yaşam alanlarına yeni 
anlamlar kazandırıyor. 

Nostaljiyi, anı ve geleceği aynı anda kucaklayan seri, klasik tasarım 
çizgilerini modern dünyanın süzgecinden geçirmeyi hedefliyor. 
Sanat ve zanaatı tek yüzeyde buluştururken, ‘zamansız’ şıklığı da 
yeniden tariflemeye davet ediyor. 
Hayatınızı bir başyapıta dönüştürebilecek tüm detaylarla Formart 
koleksiyonu, duygularınıza yeni boyutlar, evinize ise 
yeni dokunuşlar kazandırmak üzere raflarda sizi bekliyor.

What makes a place unique is the feeling it leaves in your heart 
as much as the design that is etched on your mind. Just like the 
happiness that arises from the harmony of your dreams and 
realities, the peace that brings your values and choices together, 
the spirit that accompanies your warm dinners...

Formart, Çanakkale Seramik’s new collection, not only describes the 
reflection of every feeling in ceramics, but also repositions ceramics 
to the center of ever living moments. Reinterpreting the unique 
chemistry of the material with an aesthetic form, the series adds 
new meanings not only to the kitchen and bathroom but also to all 
living spaces it is used in. 

The series, embracing nostalgia, the moment, and the future at the 
same time, aims to pass the classic design lines through the filter 
of the modern world. As it superimposes art and artisanship on a 
single dimension, it also invites to redefine the “timeless” elegance. 
Formart collection awaits you on the shelves to add new dimension 
to your emotions and new touches to your home with all the details 
that would transform your life into a masterpiece.

Bir mekânı benzersiz kılan,
zihninize kazınan tasarımı
kadar kalbinizde bıraktığı 

h i s l e r d i r .

What makes a place unique 

is the f e e l i n g 
it leaves in your heart as 
much as the design that is 
etched on your mind. 



A LLURE
Formart koleksiyonunda yer alan 
Allure ile yaşam alanları bambaşka
bir ruh kazanıyor.

Klasik ve modern çizgilerin muhteşem 
birlikteliğiyle öne çıkan mat yüzeyler
5 ayrı renk seçeneği ile kullanıma 
uygun. Allure serisi, elegan görünümü 
ve 3 farklı modülü ile mekanların
yeni gözdesi... 

Living spaces get a completely 
different spirit with Allure of the 
Formart collection.

Matte surfaces that stand out with the 
magnificent combination of classical 
and modern lines are suitable for use 
with 5 different color options. 
Allure series is the new favorite of 
places with its elegant look and three 
different modules.



A LLUR E Çanakkale Seramik / Formart

Allure Mat Petrol
Allure Matte Oil
FA - 1012 (3 Modül) -  (3 Module)

M20x20cm / 8”x8”

Allure Mat Taupe
Allure Mat Taupe
FA - 1011 (3 Modül) - (3 Module)

M20x20cm / 8”x8”

Allure Mat Bulut Beyaz
Allure Matte Cloudy White
FA - 1010 (3 Modül) - (3 Module)

M20x20cm / 8”x8”

M

M

M



A LLUR E Çanakkale Seramik / Formart

El yapımı ikonu olan ürünlerde renk ve ebat farkı gösterebilir.
Products with handmade icons may differ in color and size.

Allure Mat Siyah
Allure Matte Black
FA - 1013 (3 Modül) -  (3 Module)

M20x20cm / 8”x8”

Allure Mat Metalik
Allure Matte Metallic
FA - 1014 (3 Modül) -  (3 Module)

M20x20cm / 8”x8”

Allure Düz Mat Bulut Beyaz
Allure Plain Matte Cloudy White
FA - 1015 (3 Modül) - (3 Module)

M20x20cm / 8”x8”

M

M

M



ATRIA
Geleneksel Türk seramik renklerinden 
alınan ilhamın görkemi mekanlara 
yansıyor. Atria serisi’nin krakle sır ile 
tasarlanan beşgen formunda karoları, 
zarafetini bulunduğu tüm atmosferlerde 
hissettiriyor. Ustalıkla işlenen el yapımı 
yüzeyler mekanlara canlılık getirecek
tarzı ile göz dolduruyor.

Atria reflects the might of the inspiration 
taken from the traditional Turkish ceramic 
colors in the spaces. Pentagon-shaped tiles 
of the Atria series which are designed with 
crackle glaze influences all the atmospheres 
with their elegance. Masterfully crafted 
handmade surfaces impress with their style 
and bring liveliness to spaces.



ATR IA Çanakkale Seramik / Formart

Atria Mavi
Atria Blue
FA - 2001
9x12cm / 3”x4”

V4

V4

V4

V4

Atria Kırmızı
Atria Red
FA - 2002 
9x12cm / 3”x4”

Atria Yeşil
Atria Green
FA - 2003
9x12cm / 3”x4”

Atria Krem
Atria Cream
FA - 2004
9x12cm / 3”x4”

El yapımı ikonu olan ürünlerde renk ve ebat farkı gösterebilir.
Products with handmade icons may differ in color and size.

Çatlak desenli/etkili sır kullanılmıştır.
The glaze with crackle effect has been used.



HERITAGE
Formart koleksiyonu, dekorasyonda 
fark yaratmak isteyenlere Heritage ile 
cevap veriyor. Geçmişin izlerini modern 
mekanlar için yeniden yorumlayan 
ürün, el yapımı metalik ve parlak yüzey 
alternatifleri ile şık bir görünüm sağlıyor. 
Heritage, modası hiç geçmeyen mekanlar 
yaratmanın sihirli formülü.

The Formart collection meets the needs 
of those who want to make a difference 
in decoration with Heritage. Reinterpreting 
the traces of the past for modern spaces, 
Heritage provides a stylish look with 
handmade metallic and glossy surface 
alternatives. Heritage is the magical 
formula for creating environments that 
will never go out of style.



HER ITAGE Çanakkale Seramik / Formart

Heritage Beyaz
Heritage White
FA - 1020
M20x20cm / 8”x8” 

V4

V4

V4

V4

V4

Heritage Kırmızı
Heritage Red
FA - 1021
M20x20cm / 8”x8” 

Heritage Mavi
Heritage Blue
FA - 1022
M20x20cm / 8”x8” 

Heritage Yeşil
Heritage Green
FA - 1023
M20x20cm / 8”x8” 

Heritage Bronz
Heritage Bronze
FA - 1024
M20x20cm / 8”x8” 

El yapımı ikonu olan ürünlerde renk ve ebat farkı gösterebilir.
Products with handmade icons may differ in color and size.

Çatlak desenli/etkili sır kullanılmıştır.
The glaze with crackle effect has been used.



VANITY
Seramiğin en şık hali mekanlara seçkin 
bir atmosfer kazandırıyor. Vanity serisi’nin 
altın ve platin dekor seçenekleri sayesinde 
yüzeylerde ‘zamansız’ bir moda hâkim. 
İhtişamlı ruhuyla öne çıkan seri, aynı 
zamanda verdiği dinamik etkiyle mekanları 
yaşayan alanlara dönüştürmeyi başarıyor.

The most elegant form of ceramic adds 
an elegant atmosphere to spaces. Thanks 
to the golden and platinum decor options 
of the Vanity series, a ‘timeless’ fashion is 
dominant on surfaces. The series, standing 
out with its magnificent spirit, also achieves 
the transformation of the spaces into living
environments thanks to the dynamic effect 
it provides.



VANITY Çanakkale Seramik / Formart

Vanity Beyaz
Vanity White
FA - 1000
M20x20cm / 8”x8”

Vanity Düz Beyaz
Vanity Plain White
FA - 1005
M20x20cm / 8”x8”

Vanity Dore
Vanity Dore

FA - 1006
M20x20cm / 8”x8”

Vanity Lame
Vanity Lame

FA - 1007
M20x20cm / 8”x8”

Vanity Beyaz
Altın Dekor
Vanity White Gold Decor
FA - 1002
M20x20cm / 8”x8”

Vanity Beyaz
Platin Dekor
Vanity White Platinum Decor
FA - 1003
M20x20cm / 8”x8”





Otel
Hotel

İş Merkezi,
Ofis
Business 
Center

Restoran, 
Kafe
Restaurant, 
Cafe

Konut
Residence

Duvar Karosu
Wall Tiles

Parlak
Polished

P
Mat
Matte

M

Semboller / Symbols

Renk Ton Farkları / Color Tone Differences

Aynı Görünüm
Uniform Appearance

V1
Rastgele Farklılık
Random Variation

V4

Sertifikalar / Certificates
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Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik San. A.Ş.
Büyükdere Cad. Kaleseramik Binası 34330 Levent - İstanbul / Turkey

T +90 212 371 5253 (pbx) F +90 212 270 6571

kaleseramik@kale.com.tr


