Yeni bir güne, yepyeni bir başlangıç için,

Creavit olarak yarım yüzyıldan bu yana, bize duyulan
güvenden güç alarak banyoları daha şık, dayanıklı ve konforlu
hale getirmek için çalışıyoruz. Artık çağımızın banyoları
sadece temizlik ihtiyacının karşılandığı alanlar olmanın
ötesinde kendimizle baş başa kaldığımız mekânlar haline
geliyor. Gündelik hayatın yorucu temposu içerisinde arınıp
canlandığımız, yenilenip ferahladığımız yani kendimizi her yeni
gün yeniden çekici ve etkileyici bulduğumuz ayrıcalıklı alanlara
dönüşüyor.
Doğanın milyonlarca senedir var olabilmesinin en temel nedeni,
her açıdan kendini yenileyebilme özelliğinde saklanıyor.
Sürekliliğin sağlanarak varlığın devam edebilmesinin esasını
oluşturan itici gücünse en başından beri su olduğu biliniyor.
Creavit, işte bu bilinçle hareket ederek tasarladığı kusursuz
banyolar sayesinde; genlerimize işleyen, suyun arındırıcı
ve ferahlatıcı etkisiyle her yeni gün yepyeni başlangıçlar
yapmamıza neden olan yenilenme duygusu için doğal, kullanışlı
ve benzersiz mekânlar yaratıyor.
Aklın ve kalbin uyumuyla şekillenen tüm ihtiyaçları kusursuz
olarak karşılayacak benzersiz tasarımlarla siz de banyonuzda
yeni bir başlangıç yapmaya hazır olun!

ARINDIRICI
Günün tüm karmaşasından uzak, kendinizle baş başa
kaldığınız o en özel anlarda, Creavit’in arındırıcı
etkisiyle tanışın!
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Aklın ve duyguların
arındırıcı uyumu
Yağmur Başlığı
Creavit’in ilham kaynağı doğa, duş
başlığı tasarımlarında da kendisini
gösteriyor. Geniş bir alana etki eden
Creavit duş başlığı ile ılık bir yaz
yağmuru altında ıslanırcasına duş
yapabilmek artık hayal değil.

Duş Kanalları
Creavit’in farklı ölçü ve şekillerdeki şık ve
estetik duş kanalları ile banyoların havası
değişiyor, her yeni güne iyi bir başlangıç
yapılıyor.
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Hidro Masaj
Düşük basınçlı ve yüksek hızlı suya hava
enjekte ederek masaj yapan Creavit hidro
masaj jetli duş panelleri ile banyodaki o en
özel anlarınızda suyun rahatlatıcı etkisini
hissedin!
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CANLANDIRICI
Saf ve eşsiz kaynaklardan gelerek doğanın tüm
enerjisini içinde saklayan su damlalarının canlandırıcı
etkisini siz de, Creavit ile banyonuzda deneyimleyin!
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SU DAMLASINDAN
GELEN CANLILIK
Damla Lavabo
Creavit’in doğadan ilham alan yenilikçi
ürünleriyle mutluluk ve huzurun merkezi haline
gelen banyolar, keyifli bir zaman geçirmek
için ihtiyaç duyulan alanlara dönüşüyor. Bunun
en güzel örneklerinden biri de Creavit Damla
Lavabo… Arındırıcı su damlasının eşsiz formunu
banyolara yansıtan bu ürün ile su damlasının
doğadaki müthiş döngüsüne tanık olun! 100 ve
120 cm’lik 2 ayrı boyutuyla ihtiyaç duyulan tüm
banyolara kusursuz uyum sağlıyor.

Türkiye’de

İLK

Suya hayat veren
YENİLİKÇİ dokunuş
Çağlar
boyunca
yaşamın
devamlılığını
kusursuzlaştıran, doğanın var olabilmesinin en
büyük itici güçlerinden birisi olan su, Creavit’in
İçme Suyu Çıkışlı Mutfak Armatürü ile yaşanılan
mekânlara canlılık getiriyor. Creavit’in, yaşamın
kaynağı suyu kullanıcılara en temiz ve saf haliyle
sunabilmek amacıyla geliştirdiği bu ürün, şebeke
suyunu özel geliştirilen filtreleme sistemi sayesinde
yağmur damlası kadar temiz bir hale getiriyor.
Şık ve estetik tasarımı ile uzun ömürlü seramik
diskli kartuşu sayesinde sağlığını önemseyenler
için mükemmel bir öneri oluyor.

Sıcak Su
Çıkışı
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Soğuk Su İçilebilir Su
Çıkışı
Çıkışı
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Doğanın Güvencesi
Doğaya ve çevreye duyarlılığını her fırsatta
vurgulayan Creavit, kaynakların sürdürülebilir
kullanımına yönelik yaklaşımını, uluslararası
geçerliliği
olan
Çevresel
Ürün
Beyanı
(Environmental Product Declaration- EPD) ile
kanıtlıyor.
Doğaya bırakılan CO2 oranında Avrupa
Standartlarının altına inme başarısını gösteren
Creavit markalı ürünlerin kullanımı, EPD Sertifikası
ile çevre dostu olarak tasarlanan binalara ilave
puanlar verilmesini sağlıyor, ‘Yeşil Bina’ statüsünü
kazandırmaya yardımcı oluyor.

TURKEY
THE INTERNATIONAL EPD ® SYSTEM
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Doğadan ilham alan
kesintisiz konfor
Doğal kaynakların korunmasına yönelik
çalışmalarıyla bilinen Creavit, su ve enerji
tasarrufu sağlayan fonksiyonel Gömme
Rezervuar serisinde hem fotoselli hem
dokunmatik hem de mekanik panelleri
bir arada sunan fonksiyonelliği ile zarif
banyolarda tasarrufu ve temizliği yeniden
tanımlıyor. Böylece elektrikler kesildiğinde
bile kesintisiz rahatlık ve konfor kullanıma
sunuluyor. İhtiyaca göre suyun akışını
ayarlayan bu ürünler, tüm klasik gömme
rezervuarlara entegre edilebilen yapılarıyla
herkesi çevreci olmaya davet ediyor.

rim-OFF

Kanalsız Klozet
Creavit’in geliştirdiği yenilikçi klozet Rim-Off,
kanalsız iç hazneli yapısıyla kir tutmayıp daha
kolay temizlenirken; diğer kanalsız klozetlere
oranla daha az su tüketen tasarımı sayesinde
%95 daha fazla hijyeni tasarruf ile sağlıyor.
Entegre taharet musluk özelliği ile tasarımlarda
estetiği koruyor ve yavaş kapanan amortisörlü
klozet kapağı ile en özel anlarda hayatı
kolaylaştırıyor.

TURKEY
THE INTERNATIONAL EPD ® SYSTEM

Fotoselli ve Touchmatic
Kullanım
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DİNLENDİRİCİ
Doğadaki eşsiz uyumu banyolara yansıtan
tasarımlarıyla size daha fazla yaşam alanı kazandıran
Creavit’in sessiz kahramanlarıyla tanışın!
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SALT ile dinlendirici sadelik
Beyazın sadeliğini görkemli bir tasarımla birleştiren
Creavit Salt Banyo Mobilyası, 100 cm’lik alt modülü
ve 160 cm’lik boy dolabı ile ihtiyaç duyulan boş
alanları keyifle kullandırıyor. Pratik 100 cm’lik
dokunmatik LED aynası ve sportif bir şıklık hissi
uyandıran kulpsuz dolap kapaklarıyla banyolarda
aranılan fonksiyonelliği estetikle birlikte sunuyor.
Gövde ve kapaklarında beyaz lake renge sahip olan
Salt, turkuaz ve siyah lake ara renklerle tamamlanıyor.
“Less is more” prensibiyle hareket edilerek tasarlanan
Salt Banyo Mobilyası, bütün saflığı ve dinginliği ile
banyolara vazgeçemeyeceğiniz bir konfor sunuyor.

Ayna üzerinde
dokunmatik
LED aydınlatma

18

19

Modern dünyanın uyumu
bu tarafta
Altının yalnızca gösteriş ve ihtişamdan ibaret olmadığını düşünenler için
üretilen Altın renkli tasarımlar sayesinde kalitenin estetikle dansı kusursuz
banyolarda canlanıyor. Creavit Altın Serileri modern çizgilerin altın rengiyle
bezendiği etkileyici görselliğinin yanında, pratik ve konforlu tasarımıyla da
kullanıcıların ayaklarını yerden kesiyor.
Banyosunda yeni bir bakış açısının sunacağı kusursuz güzellikleri görmek
isteyenler için tasarlanan Art Banyo Mobilyası, klasiğin modernize edilmiş
formunu sadelik ve şıklıkla yeniden yorumluyor. Creavit, bir sanat eseri gibi
banyoları güzelleştiren Art Banyo Mobilyası ile Altın Desenli Asma Klozeti;
Drop Altın Renkli Kumanda Paneli, Avangart Armatür ve Neo Aksesuarlarla
kombinleyerek gösterişten uzak bir mekân algısı içerisinde farklı tarzları
birleştiriyor. Yenilikçi ve estetik bir dünyada mükemmel uyumun peşinde
olan Creavit kullanıcıları; ezber bozan, modern, renkli bir dünyada aklın
ve duyguların uyumunu keşfediyor.
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ÇEKİCİ
İncelikle düşünülmüş her detayıyla göz alıcı banyoların
karşı konulmaz çekiciliğine siz de tanık olun!
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Asil çizgilerin
dayanılmaz çekiciliği̇
İşlevselliği özgün ve ayrıcalıklı tasarımlarıyla
buluşturan, yenilikçi ve ince detaylarla süslediği
tasarımlarıyla ıslak mekânlara kimlik kazandıran
Creavit, gücü, asaleti ve soyluluğu çağrıştıran
siyahın dayanılmaz çekiciliğini kullanıcıların
beğenisine sunuyor. Creavit, modası hiçbir
zaman geçmeyen ve her çağın rengi olan
siyahı, banyo mobilyalarından rezervuar ve
lavabolarına kadar çok geniş bir yelpazede
kullanarak zamansız ve kusursuz bir çekiciliğe
sahip olmak isteyenleri incelikle düşünüyor.

24

25

ETKİLEYİCİ
Cildiniz ve ruhunuz için gerekli ideal uyumun etkileyici
bileşimini Creavit ile her yeni gün hissedin!

“Tıpkı yazarların eserlerinde yarattıkları
kurgulardaki gibi, SLIM; ana fikrin
mantıksal ve algılanabilir bir biçim ile
sunumu...”
Maurizio Duranti

27

Kusursuz güzellİğİn
etkİleyİcİ formu
Smooth

Farklılığını yansıtan şık görünümü kadar
işlevselliğiyle de beğeni toplayan Creavit
Smooth, uzun ömürlü seramik diskli kartuşu ve
kullanıcı dostu döner borusuyla da banyoları
keyifli ve kullanışlı mekânlara çeviriyor.
Uluslararası tasarım yarışması A’Design
Award&Competition tarafından gümüş ödül
almaya hak kazanan bu ürün, banyosunda
prestij arayanlara güzel bir çözüm önerisi
oluyor.
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Straw
Kalite ve dayanıklılığın yanında tasarıma da
önem veren Creavit, uluslararası A’Design
Award&Competition tasarım yarışmasında
altın ödülün sahibi olan Straw armatürü ile
yaşam alanı banyolara göz alıcı bir şıklık
katıyor. Bu özel tasarımın estetiği ve işlevselliği
ile buluşan banyolar, yepyeni başlangıçların
da odak noktası haline geliyor.
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creavit.com.tr

/creavitTurkiye
Creavit’in yenilikçi, özgün ve
fonksiyonel ürünlerini sosyal
medyada takip edebilirsiniz.

