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Design creates culture. Culture shapes values. Values determine the future.

 - Robert L. Peters
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Dekomart 2005 yılından bu yana üst düzey 
beklentilere mükemmel çözümler üretiyor. 
Çoğunun distribütörlüğünü yaptığı, alanında 
lider markalar ve binlerce ürünle hizmet 
vermeye devam ediyor. 

Müşterilerine beklentilerinin üstünde çözümler 
öneren Dekomart, yenilikçi ama aynı zamanda 
birinci sınıf alternatifler sunuyor. Ankara 
merkezli firma, hem büyük projeler hem 
de kişiye özel mekanlar için aynı titizlik ve 
profesyonellikle hizmet veriyor. Showroomlarda 
sergilenen tasarım ürünler müşterilere estetik 
odaklı fikirlerin gerçeğe dönüşmesi için yardımcı 
oluyor. 

Dekomart daha iyi bir yaşam için tasarım, ve 
bunun ötesinde kaliteli çözümler vaad ediyor.

Dekomart has been finding excellent solutions 
for high level expectations since 2005. It has 
been continuing to give service with thousands 
of products and with pacesetter brands of which 
it is a distributor. 

Dekomart, finding solutions better than 
the expectations of its customers, presents 
first quality alternatives. Ankara based 
company serves with the same accuracy and 
professionalism for both big projects and 
private places. Concept products exhibited in 
showrooms help customers to turn aesthetic 
opinion into reality. 

Dekomart presents designs for a better life; 
further promises quality solutions.

Dekomart design for a better life under the roof, 
but beyond that promises quality solutions.

Glass 1989
Banyo Seramik Beton Karolar Kaplama Tuğlaları Doğal Taş Parke Duvar Kağıdı Diğer Ürünler
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The Art of
   Relaxation



98

Sis nasıl hissettirir? Bir gökkuşağı nasıl kokar? 
Ilık yaz yağmuru neye benzer?
Tıpkı açık havadaymışsın gibi, SENSORY SKY 
duş almayı bütün hislerinizi uyandıran eşşiz bir 
tecrübeye dönüştürür. Farklı yağmur türleri, sis, 
ışık ve koku hepsi hava olgusundan ve doğanın 
halinden ilham alan karmaşık bir kareografi 
içerisinde birbirini tamamlar. Kontrolü, Dornbracht  
SMART TOOLS sayesinde kolay ve kullanışlıdır.

How does mist feel? What does a rainbow smell 
like? What does warm summer rain look like? 
Just like being in the open air. SENSORY SKY turns 
showering into a unique experience that awakens 
all your senses. Different types of rain, mist, light 
and fragrances complement each other in complex 
choreographies which are inspired by weather 
phenomena and the moods of nature. Control is 
simple and convenient thanks to the digital SMART 
TOOLS from Dornbracht.

The film and further information can be found at:  
Tanıtım filmi ve daha fazla bilgi için:
dornbracht.com/sensory-sky
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Beden, akıl ve ruhun dinlendiği kişisel birer 
sağlık merkezi

Supernova, ince işlenmiş bir kristali 
anımsatan ve bir çok kesimi ve çokgen  
yüzeyi ile heykelsi bir aksesuardır. Adı, 
patlayan bir yıldızla yayılan ani ve sıradışı 
bir ışık patlaması olan süpernova’yı 
çağrıştırır. Supernova’da bu ışıma 
etrafındaki sürekli yeni yansımalarla ters 
yönde kendini gösterir.

A fitting that is like precision-worked 
crystal. 

Supernova is a fitting of high sculptural 
quality, with numerous facets and 
polygonal surfaces, making it reminiscent 
of precision-worked crystal. The name 
of the fitting invokes a supernova, the 
sudden, extreme burst of brilliance that 
emanates from an exploding star. In 
Supernova, this radiance manifests itself 
in diverse, consistently new reflections of 
its surroundings.

Dornbracht
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Alape, uzun yıllardır tasarım ve mimaride uluslararası bir çok ödülü olan tasarımcıları ile, mekanın mimarisine bağlı 
olarak bilinçli tek bir tasarım dilini garanti eder.

Alape has been working successfully for many years with three award-winning partners who are active internationally in 
design and architecture. In this way, Alape guarantees a consciously uniform design language, the high quality of which 
is subordinate to the architecture of the room.

Alape

Alape
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Glass 1989 FIMA Carlo Frattini
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KerasanFIMA Carlo Frattini FIMA Carlo Frattini
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Kerasan Kerasan Kerasan
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Jee o

JEE-O kişiye özel ihtiyaçlara, çağdaş yorumlarıyla, kişisel ve 
bilinçli seçimler sunmaktadır. 

JEE-O represents a personal, conscious choice within the 
modern interpretation of spare time. Responding to an 
increasingly need for self-development.

Saf estetik bir zevk…  JEE-O hayatı sevmenizi istiyor.

Pure aesthetic enjoyment…  JEE-O wants you to love 
life.

Jee oJee o
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Dornbracht Smart Water  ile geleceği 
banyonuza getiriyor.
Smart Water, banyo ve mutfaktaki 
uygulamaların sayısallaştırılması için bir 
çok olasılık ve fırsatın sıralandığı vizyon 
anlamına gelmektedir ve hatta bunların 
daha da ileriye götürülmesi demektir.

Dornbracht is bringing the future into 
the bathroom, with Smart Water.
Smart Water stands for the vision of 
enlisting the numerous possibilities 
and opportunities for digitization of 
applications in the bathroom and 
kitchen – and advancing these even 
further.

Dornbracht

 Dornbracht
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Yenilenmek, tazelenmek ve enerji dolmak için insanın en büyük ihtiyacı kendisine özel bir alan. 
To refresh and look energetic, what a person needs is a private place.

 Glass 1989
 Dornbracht
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Beden kadar ruhun da temizlendiği duş 
sistemleri için mükemmel tasarımlar kullanıcıya 
dijital olarak belirleyebileceği senaryolarla 
benzersiz banyo deneyimleri sunuyor.

Excellent designs for showering systems for 
spiritual cleaning as well as bodily cleaning 
present the users a unique experience of shower 
which can be chosen digitally.

The film and further
information can be found at:  

Tanıtım filmi ve daha fazla bilgi için:
dornbracht.com/horizontal-shower
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Kimi zaman pirincin en ham hali, kimi zaman da altının ışıltısı banyoları eşsiz kılıyor. Villeroy & Boch. Zamansız şıklık. 1748 yılından beri değişmeyen olağanüstü kalite.

Sometimes the purest form of brass or other times the radiance of gold make bathrooms unique. Villeroy & Boch. Timeless elegance, innovative design and extraordinary quality since 1748 for bathroom and wellness

 Heritage Bathroom  Villeroy&Boch
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HARMONIES
OF

TONES
A journey from tiny 
details to desired 
whole
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Tabiatın binlerce yıllık birikimi. Yer kürenin insana sunduğu 
tartışmasız en doğal ürün. Özel mekanlara sonsuz bir 
dokunuş.

Thousand years of richness of the nature. Indisputably the 
most natural product that the Earth presents to human 
beings. Endless touch on special places.

TILES Seramik 
Karolar 

Lea Ceramiche
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Her biri ayrı karaktere sahip doğal karolarla 
mekanlar sofistike ya da sade, sıcak ya da soğuk, 
şık ya da rustik ve gösterişli ya da minimalist bir 
görünüme kavuşuyor.

Natural tiles each with different characters turn 
places into a sophisticated or simple, hot or cold, 
elegant or rustic, and luxurious or minimalist look.

Cotto d’EsteLea Ceramiche
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Rex Ceramiche 

Rex Ceramiche

BİR MARKADAN ÖTE, REX BİR TARZ 

Modern yaşam konseptini ifade eden sıcak ve gizli lüksün olduğu, tıpkı yaşamın evreleri  gibi eşsiz mekanlar 

MORE THAN A BRAND, REX IS A STYLE.

Layers of  lifetimes, temporary places where a vision of welcoming and confidential luxury expresses the 
concept of the modern environment.
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Lea Ceramiche
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Casa Mood Emil Ceramica
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Cotto d’Este

Emil Ceramica

Tamamen ahşap’a sadık ve detaylı üretilmiş karolar, yaşam 
alanlarınızı geliştirir.

Faithful and detailed productions of any kind of wood, enhance 
your living spaces.
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  Viva Ceramica Floor Gres

Viva ceremica ile ileriye dönük modern 
tasarımın yorumu.

Viva ceramica interpret forward-looking 
contemporary taste.
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Trend Group

Geleneklerin  yenilikçi  yorumu.
Innovative interpretation of tradition.
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Trend Group
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  Ivanka

*Ivanka

 Ivanka

CONCRETE
IVANKA PANELLER, akıllı teknolojilerle insan elinin bitirici dokunuşlarını birleştiren uzmanlaşmış üretim işlemiyle 
yapılmaktadır.

IVANKA PANELS are produced with a well-mastered manufacturing process that combines intelligent technologies 
with the finishing touch of human hands.

Beton
Karolar 
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*Ivanka

Ivanka

Flaster, Renklerle oyna. Kendi tasarımını yap. Zeminden tavana tüm yüzeylere 
hakim ol.

Flaster, Puzzle the colours. Configurate your own design. Master your surfaces 
from floor to ceiling.
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Ivanka Ivanka

Ivanka

Ivanka



5756  Feldhaus Klinker

 Feldhaus Klinker

BRICK SLIPS
Easy to handle and durable Feldhaus Klinker brick slips 
are being increasingly used in new, renovated or extended 
buildings.

Kullanımı kolay ve dayanıklı Feldhaus Klinker tuğlalar, 
yeni ve yenilenen yapılarda giderek artan bir kullanıma 
sahiptir.

Kaplama
Tuğlaları



5958            Feldhaus Klinker
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THE
POETRY OF 

EARTH
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Michelangelo’nun içine hapsedilen bir meleği işleyerek 
özgür bıraktığını söylediği, Yunanlıların parlayan taş 
anlamına gelen “marmaros” diyerek adını verdiği soylu taş.

The Greeks’ noble stone named “marmaros” meaning 
glossy rock, which Michelangelo said that he had freed 
an angel in by working on it.

NATURAL STONE Doğal 
Taşlar
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GEMSTONE
Taşın en güzel, en yalın hali... 
İç mekan veya dış mekanlarda taşın 
sadeliğini ve ağırlığını yaşamak 
isteyenler için sıra dışı formları ile 
etkileyici bir özgünlük.

The most beautiful and simplest form of 
stone… 
For ones who want to live the simplicity 
and weight of the stone in indoor and 
outdoor places, an attractive authenticity 
with extraordinary forms.
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Kağıt inceliğinde gerçek doğal taş... 
Gerçek kayrağın özelliklerinin, inanılmaz esneklik ve 
hafiflikle birleşmesi sayesinde hayranlık verici projeler 
mümkün hale geliyor.

Real, natural, paper-thin stone…
Thanks to the combination of elasticity and lightness of the 
properties of real slate, admiring projects come true.

Slate-Lite

The film and further information can be found at:  
Tanıtım filmi ve daha fazla bilgi için: 

slate-lite.de

FLEXIBLE
STONE VENEER Esnek

Doğal Taşlar
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Slate-Lite

Alman kalite kontrolü ile birleşen Doğal kayrağın 
saf güzelliği.
Kayrak gibi, Slate Lite’ın yüksek aşınma direnci ve 
kimyasal bileşeni, bu inanılmaz malzemeyi  her 
türlü kullanım için ideal hale getirir.

German quality assurance paired with the raw 
beauty of natural slate.
Like slate, Slate Lite’s high-wear resistance and 
chemical composition make it ideal for commercial 
and residential environments.
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Bergland Parkett

Bergland Parkett

Bergland Parkett

WOOD 
FLOORS
Ahşap Zeminler 

Yenilikçi mühendislik teknikleri sayesinde 
Bergland-Parkett, katı ve işlenmemiş 
ahşap kaplamanın tüm avantajlarını 
birleştirerek tek ve aynı ahşaptan 3 
katlı sert parke kaplamasını yaratan ilk 
üreticidir.

Every inch the same hardwood 
Thanks to innovative engineering 
techniques, Bergland-Parkett is the first 
manufacturer to create a 3-layered solid 
parquet flooring made of one and the 
same hardwood and thus, combining 
all advantages of solid and pre-finished 
wood flooring in one product.



7372 GazottiHakwood De Zotti
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MORE
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Sangetsu

SangetsuSangetsu

WALLPAPER Duvar
Kağıdı
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Further information can be found at:  
Daha fazla bilgi için:

interfocos.com/en/fireplaces 

FIREPLACES
BARBAS AND BELLFIRES
Şömineler – Odunlu ve Gazlı 
Tasarım ısıyı yeniden şekillendiriyor. Interfocos’un farklı 
şömine serileri, termal verimliliği her odanın karakterine 
özgü olan bir tasarımla birleşiyor.

The design redraws the heat. A collection of radiators that 
does not leave indifferent. Combine thermal efficiency in a 
design that makes unique the character of every room.
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Interfocos 
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Scirocco

Scirocco Scirocco 

RADIATORS
Radyatörler
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Further information
can be found at:  

Daha fazla bilgi için:

idistudio.it

Wigfoam

TEAK FURNITURES

ACOUSTIC PANNELS

Tik Mobilyalar

Akustik Paneller

IDI STUDIO, çevreye ve doğaya saygılı bir şekilde eski  tik ağacı ve diğer hassas 
ahşapların düzeltilmesi ve restorasyonunda sürdürülebilir bir yöntemle banyo ve ev 
mobilyaları tasarlayan ve üreten İtalyan bir şirkettir. Ürünlerde kullanılan bütün tik 
ahşaplar FSC %100 geridönüşüm sertifikalıdır. Orman Yönetim Konseyi (FSC) kar 
gütmeyen bağımsız bir kuruluştur.

IDI STUDIO is an Italian company that projects and produces bath and home
furniture through a sustainable method in the recovery and restoration of old teak 
wood and other fine wood respecting the environment and nature.
All the teak wood used in our production is certified FSC 100 % Recycled.
Forest Stewardship Council is an independent no-profit organization that works



8786 Röshults

OUTDOOR FURNITURES & GRILLS
Bahçe Mobilyaları ve Griller

Röshults – iç ve dış mekanlar için lüks 
yaşam tarzı.
Röshults - luxury lifestyle for indoor and 
outdoor living
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Röshults

Röshults Röshults

Röshults

Barbekü sanatı
Röshults bahçe mutfağı, net mimari 
çizgilerden esinlenilerek bir araya 
getirilen barbekü, mutfak mobilyası 
ve aksesuar serisidir. Dış mekan 
mutfağınızı zevkinize göre kombine 
edin.

The art of barbeque
Röshults garden kitchen is a series 
of barbeques, kitchen furnitures 
and accessories that combines 
and function, inspired by clean 
architectural lines. Combine the 
outdoor kitchen of your choice
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MARKALARIMIZ

New Pure Ideas
IVANKA   
SLATE-LITE   
SANGETSU   
FELDHAUS KLINKER   
INTERFOCOS   
DURAL   
ALAPE   
HERITAGE BATHROOMS 
VILLEROY&BOCH  
RAPSEL   
KERASAN    
BOCCHI   
DORNBRACHT   
GLASS 1989   
JEE-O   
KWC   
HÜPPE 

IMA TARIMA   
DE ZOTTI   
V-ZUG    
BLANCO   
FRANKE   
BISAZZA    
TREND   
SONIA   
RÖSHULTS   
IDI STUDIO   
WIGFOAM   
TONK PROJECT   
LITHEA   
ACO   
MY FACE   
SCIROCCO   
ZEHNDER

KOH-I-NOOR   
FIMA CARLO FRATTINI   
PERRIN&ROWE   
LONDON BASIN COMPANY   
JURA    
LIEBHERR   
STEEL CUCINE 

GEBERIT   
EMIL CERAMICA  
VIVA CERAMICA  
COTTO D’ESTE   
LEA CERAMICA  
EDIMAX CERAMICHE  
ASTOR CERAMICHE  
FLORIM   
REX CERAMICHE  
FLOOR GRES   
CERIM   
CASA DOLCE CASA  
CASA MOOD   
BERGLAND PARKETT  
HUNI PARQUET   
GAZOTTI   
HAKWOOD 
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ANKARA

Turan Güneş Bulvarı 59/A 06550
Çankaya / Ankara 
T: +90 (312) 443 00 75(pbx)
F: +90 (312) 443 00 63
info@dekomart.com

İSTANBUL

10. Cadde No: 5/B Arda İş Merkezi
Acarkent 34800 Beykoz / İstanbul
T: +90 (216) 485 09 99
F: +90 (216) 485 09 98
info@dekomart.com www.dekomart.com


