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Modüler Kaplama Tuğlaları



Şirketimiz, Ar&Ge ve tasarım çalışmaları sonucunda, doğal malzemelerin geri dönüşümünü 
sanatsal bir yaklaşımla birleştirerek çevreci, doğal, estetik ve hafif, tamamen el yapımı  Native Art 
Modüler Kaplama Tuğlalarını üretti. 

Kil bazlı TERRACOTTA serisi iç ve dış cephe kullanımına uygundur. Tasarımları modern ve kültürel 
esintiler taşır.  NATIVE ART TERRACOTTA toprağın dokusu ve doğanın renklerini sanatla buluşturarak 
projelerinize özel tasarımlar sunar. 

Seramik STONEWARE serisi ise ıslak mekanlarınıza estetik katar.  NATIVE ART STONEWARE tamamen 
el yapımı olup temizlenmesi kolay parlak sırlı yüzeyi ve isteğe özel el dekoru uygulaması ile yaşama 
hareket katar. 

Selçuklu yıldızı, pul, altıgen ve katman başlangıç serilerinden oluşan NATIVE ART müşteri 
istekleri doğrultusunda tasarım ve geniş renk 
yelpazesi ile özgün mekanlar sunar.

Aplik ve saksı olarak kullanılabilen aksesuarlarla 
mekanların tekrarlanma ve sıradan görüntüsünü 
ortadan kaldırır.
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As a result of R&D and design work that is a combination of recycling of natural materials with an 
artistic approach, our company has produced natural, aesthetic, light and fully handmade Native 
Art Modular Coating Bricks.

The TERRACOTTA series are clay based and is suitable for indoor and outdoor usage. The designs 
capture modern and cultural spirits. NATIVE ART TERRACOTTA combines texture and colors of 
nature with art techniques and o�ers special designs for your projects.

Ceramic STONEWARE series adds aesthetic to your wet spaces. NATIVE ART STONEWARE is fully 
handmade, easy to clean and has a glossy glazed surface which adds special hand decor to your 
life. 

Native Art, consisting of Seljukian star, flake, hexagonal and layer starting series o�ers     
original spaces with variety of designs and colors to 
fit any customer’s taste. 

With accessories that can be used as wallets and 
pots, one can escape repetition and ordinary 
appearance of the rooms.



MODERN ZAMANLARINeskimeyen mirası



Selçuklu Yıldızı
Seljuk Star

          ıldızının her bir köşesi Selçuklu ve Türk kültürünün Merhamet, Şefkat, 
Sabretmek, Doğruluk, Sır Tutmak, Sadakat, Cömertlik ve Rabbine   
Şükretmek olan temel değerlerini simgeleyen Selçuklu Yıldızı rölyef etkisi 
ile yeniden tasarlanmış, modüler kaplama tuğlası olarak özenle             
hazırlanmıştır.

       eljuk Star whose each corner symbolize the basic values at Seljuk and 
Turkish culture as; mercy, tenderness, being patient, truth, keeping secret 
loyalty, generosity, appreciating God redesigned with the e�ect relief and
prepared carefully.
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Terracotta toprağın dokusu ve renginin

Selçuklu Yıldızı
Seljuk Star



sanatla buluşması...
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Stoneware ıslak zeminlerin estetiği 
Selçuklu Yıldızı

Seljuk Star



*Müşteri isteği doğrultusunda renk ve dekor çalışmaları yapılabilir. / According to the customer's request color and decor work can be done.
*Ürünlerimiz el yapımı ve butik tarzda imalat olduğundan, kendi içinde ve ürün partileri arasında renk ton farklılıkları olabilir.  Seçim yaparken katalog rengini baz alabilirsiniz ancak ürününüz
katalog rengi ile birebir aynı olmayabilir. / Since our products are made in handmade and boutique style, there may be color tone di�erences between themselves and the product parties.
You can base your selection on the catalog color, but your product may not be the same color as the catalog color.

Terracotta Renk Skalaları / Terracotta Colour Scales
Krem-Gri Skalası / Cream-Grey Scale

Bej-Kahverengi Skalası / Beige-Brown Scale

Kırmızı-Kızıl Kahverengi Skalası / Red-Red Brown Scale

Gri-Antrasit Skalası / Grey-Anthracite Scale

Yeşil-Haki Skalası / Green-Khaki Green Scale

Stoneware Renkleri / Stoneware Colours
Turkuaz Skalası / Turquoise Scale

Kobalt Mavi
Cobalt Blue

Kırmızı
Red

Siyah
Black
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Selçuklu Yıldızı Saksı
Seljuk Star Pot

220 mm x 220 mm x 120

70 mm x 70 mm x 40 mm

Selçuklu Yıldızı Ana Modül
Seljuk Star Main Module
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Selçuklu Yıldızı Ara Modül
Seljuk Star Secondary Module
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150 mm
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70 mm

Döşeme Şekli / Coating Form



FlakePul

DOĞANIN MUCİZELERİNDENilham veren dokulara

     uyun hareketi, balık pulunun estetik yapısı Flake kaplama 
tuğlasına ilham vermiştir.

       he movement of water, the aesthetic structure of fish scales 
inspired the chip facing brick.
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FlakePul

Terracotta toprağın dokusu ve renginin



sanatla buluşması...
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FlakePul

Stoneware ıslak zeminlerin estetiği 



*Müşteri isteği doğrultusunda renk ve dekor çalışmaları yapılabilir. / According to the customer's request color and decor work can be done.
*Ürünlerimiz el yapımı ve butik tarzda imalat olduğundan, kendi içinde ve ürün partileri arasında renk ton farklılıkları olabilir.  Seçim yaparken katalog rengini baz alabilirsiniz ancak ürününüz
katalog rengi ile birebir aynı olmayabilir. / Since our products are made in handmade and boutique style, there may be color tone di�erences between themselves and the product parties.
You can base your selection on the catalog color, but your product may not be the same color as the catalog color.

Pul Modül
Flake Module

Pul Modül Saksı
Flake Pot
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220 mm

120 mm x 120 mm x 60 mm

12
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120 mm

Pul Modül Döşeme Şekilleri 
Flake Module Coating Forms

Şekil A / Form A

Şekil B / Form B

Şekil C / Form C

Terracotta Renk Skalaları / Terracotta Colour Scales
Krem-Gri Skalası / Cream-Grey Scale

Bej-Kahverengi Skalası / Beige-Brown Scale

Kırmızı-Kızıl Kahverengi Skalası / Red-Red Brown Scale

Gri-Antrasit Skalası / Grey-Anthracite Scale

Yeşil-Haki Skalası / Green-Khaki Green Scale

Stoneware Renkleri / Stoneware Colours
Turkuaz Skalası / Turquoise Scale

Kobalt Mavi
Cobalt Blue

Kırmızı
Red

Siyah
Black
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220 mm x 220 mm x 120 mm



Altıgen

             oğanın mucizevi altıgenini oluşturan bal peteğinden esin-
lenilerek hazırlanan Hexagonal/Altıgen serisi yaşam alanınıza 
verdiği üç boyutlu etki ile bolluk ve bereketi simgeler.

            exagonal is prepared with the inspration of honeycomb 
that forms nature’s miraculous hexagon symbolizes abundance 
with the 3D e�ect on your living space.
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Hexagonal



DOĞANIN ESTETİĞİyaşam alanlarınızda
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Terracotta toprağın dokusu ve renginin

Altıgen
Hexagonal
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sanatla buluşması...
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Stoneware ıslak zeminlerin estetiği 

Altıgen
Hexagonal



*Müşteri isteği doğrultusunda renk ve dekor çalışmaları yapılabilir. / According to the customer's request color and decor work can be done.
*Ürünlerimiz el yapımı ve butik tarzda imalat olduğundan, kendi içinde ve ürün partileri arasında renk ton farklılıkları olabilir.  Seçim yaparken katalog rengini baz alabilirsiniz ancak ürününüz
katalog rengi ile birebir aynı olmayabilir. / Since our products are made in handmade and boutique style, there may be color tone di�erences between themselves and the product parties.
You can base your selection on the catalog color, but your product may not be the same color as the catalog color.

Terracotta Renk Skalaları / Terracotta Colour Scales
Krem-Gri Skalası / Cream-Grey Scale

Bej-Kahverengi Skalası / Beige-Brown Scale

Kırmızı-Kızıl Kahverengi Skalası / Red-Red Brown Scale

Gri-Antrasit Skalası / Grey-Anthracite Scale

Yeşil-Haki Skalası / Green-Khaki Green Scale

Stoneware Renkleri / Stoneware Colours
Turkuaz Skalası / Turquoise Scale

Kobalt Mavi
Cobalt Blue

Kırmızı
Red

Siyah
Black
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Altıgen Modül
Hexagonal Module
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Altıgen Modül Saksı
Hexagonal Module Pot

120 mm x 120 mm x 60 mm

220 mm x 220 mm x 120 mm

Döşeme Şekli / Coating Form



             amanın en büyük tanığı kayaçlar. Kayaçların morfolojik özelliklerinden 
etkilenerek tasarlanan Layer serisi rölyef etkisiyle zamanın ve mekanın 
değişimini yansıtır.

        ocks, the biggest withness of time. Layer serial designed by getting 
a�ected from the morphological proporties of rocks reflects the change of 
time and place with e�ect of relief.
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Katman
Layer



ZAMAN VE MEKANDAsanatsal yolculuklara
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Terracotta toprağın dokusu ve renginin

Katman
Layer



sanatla buluşması...

www.nativeart.com.tr



Stoneware ıslak zeminlerin estetiği 

Katman
Layer



*Müşteri isteği doğrultusunda renk ve dekor çalışmaları yapılabilir. / According to the customer's request color and decor work can be done.
*Ürünlerimiz el yapımı ve butik tarzda imalat olduğundan, kendi içinde ve ürün partileri arasında renk ton farklılıkları olabilir.  Seçim yaparken katalog rengini baz alabilirsiniz ancak ürününüz
katalog rengi ile birebir aynı olmayabilir. / Since our products are made in handmade and boutique style, there may be color tone di�erences between themselves and the product parties.
You can base your selection on the catalog color, but your product may not be the same color as the catalog color.

Terracotta Renk Skalaları / Terracotta Colour Scales
Krem-Gri Skalası / Cream-Grey Scale

Bej-Kahverengi Skalası / Beige-Brown Scale

Kırmızı-Kızıl Kahverengi Skalası / Red-Red Brown Scale

Gri-Antrasit Skalası / Grey-Anthracite Scale

Yeşil-Haki Skalası / Green-Khaki Green Scale

Stoneware Renkleri / Stoneware Colours
Turkuaz Skalası / Turquoise Scale
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Altıgen Modül
Hexagonal Module

Altıgen Modül Saksı
Hexagonal Module Pot
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250 mm 220 mm x 220 mm x 120 mm

80
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160 mm 80 mm x 160 mm x 60 mm

Döşeme Şekli / Coating Form

Kobalt Mavi
Cobalt Blue

Kırmızı
Red

Siyah
Black
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