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Farklı yaşam tarzlarına hitap eden, şık ve işlevsel ürünlerle, banyo ve 
seramikte geleceğe yön veriyoruz. Her ihtiyaca cevap veren şık banyo 

mobilyalarından su tasarruflu armatürlere, SmartHijyen özellikli lavabodan 
klozet ve kapaklara, sessiz çalışan rezervuarlara kadar

bir banyo için her şey düşünüldü.

Kale her yerde yenilikçi ve öncü. Duş teknesi anlayışını yeniden yazan 
KaleBLU ile kategoride standartları bir üst düzeye taşıdı. Hayal gücü kadar 
sınırsız olan KaleStone+ ile mekanlara derinlik getirdi. Tasarlayacağımız her 

Kale ürünüyle hayatınızda fark yaratmaya devam edeceğiz.

We lead the way in bathrooms and ceramics with stylish and functional 
products that appeal to different lifestyles. Everything you can think of 
from stylish bathroom furnitures to water-saving faucets, SmartHygiene 

washbasins, wc pans and covers, to silent reservoirs.

Kale innovatives and pioneers. With KaleBLU the shower has been 
redefined, raising standards in the category. With KaleStone+, which is as 
unlimited as the imagination, spaces can been given more depth. We will 

continue to make a difference in your life with each Kale product we design.

Design inspired by 
people, enriched with 

technology

İnsandan ilham alan 
teknolojiyle 

zenginleşen tasarımlar…



Şimdi porselen, göründüğünden daha derin… 
Türkiye’de ilk kez Kalebodur tarafından bir araya 
getirilen çift sürgü sistemi ve üstün renklendirme 
teknolojileri KaleStone+ ürünlerinde. 

Yaya trafiği yoğun alanlarda parlak yüzeyleri ve metalik 
efektiyle sıradışı bir etki yaratan Terrazzo, doğayı mekanlara 
taşıyan doğal görünümüyle Bluestone, derinliği olan yüzeyleri ile 
Onyx, sınırsızlığı simgeleyen Piasentina ve gücüyle fark yaratan Cement 
ürünlerini çok yakında tüm Kale Satış Noktaları'nda görebilirsiniz.

Now porcelain offers more than meets the eye… 
For the first time ever, Kalebodur’s KaleStone+ products combine the 
double charge system and superior pigmentation technologies in one.
 
Available soon in Kale sales points: Terrazzo – shiny surfaces with a 
metallic effect for a striking impact in areas with heavy pedestrian traffic, 
Bluestone – a natural look bringing nature to spaces, Onyx – surfaces 
with depth, Piasentina – epitomising infinity, and Cement – strength that 
makes a difference.

Hayalgücü Kadar 
Sınırsız Yüzeyler
The Sky’s the Limit





Kalesinterflex, 3,60x1,20 m ve 1x3 m boyutlarında, 3 ve 5 mm kalınlığında 
porselen seramik levha olarak üretiliyor. Dijital üretim teknolojisi ile gerçeğe en 
yakın ahşap ve doğal taş dokulara da sahip olan ürün, dünyanın en büyük ebatlı,
en ince ve esneyebilen porselen seramiklerinden.

Kalesinterflex porcelain slabs are manufactured in the sizes of 3,6x1,20 m and 
1x3 m with a thickness of only 3 and 5 mm. Featuring lifelike wood and stone 
textures thanks to digital manufacturing technologies, Kalesinterflex’s flexible 
tiles are among the biggest and thinnest porcelain tiles in the world.

En Büyük,  
En Esnek ve En İnce
The Biggest, Most 
Flexible and Thinnest





 

 

Royal Marbles Koleksiyonu, mermer dokuları, ihtişamlı ve parlak yüzeyleriyle 
yeniden hayat buluyor. Serpeggiante, Tuana, Iceberg, Marrakesh, Onyx, Pulpis, 
Motion, Marfil serilerinden oluşan ve 60x120 cm rektifiyeli olarak üretilen seri ile 
mekanlarınızda natürel bir atmosfer yakalayın.

Royal
Marbles

Marble textures come back to life with their exquisite and glossy surfaces in 
the Royal Marbles Collection. Featuring the Serpeggiante, Tuana, Iceberg, 
Marrakesh, Onyx, Pulpis, Motion and Marfil series, the rectified tiles are 
available in 60x120 cm. Capture a natural feel in your spaces.

Kusursuz ve  
Parlak Yüzeyler
Flawless and  
Shining Surfaces





 

Kale tasarımları, Gorbon dokunuşuyla daha da ışıldıyor. Gorbon, zarafeti 6 farklı 
formdaki, 11 parlak renk tonuyla duvarlarınızda yeniden hayat buluyor. Fark 
yaratan bu dekor anlayışıyla siz de mekanlarınıza renk katın.

Gorbon

Kale’s designs shine even brighter now with Gorbon’s touch. Gorbon’s 
elegance comes to life on your walls in six different forms and 11 shiny colours. 
Add colour to your spaces with this distinct decorative approach.

Işıltılı Mekanlar
Sparkling Spaces





 

Geleneksel çini karo ve motiflerinden ilham alan Pera Koleksiyonu zengin 
desen seçenekleriyle evleri renklendiriyor. Pera Koleksiyonu, 20x20 cm mat, sırlı 
porselen karolar ve dekor parçalarından oluşuyor. Kahve-Mavi, Bej-Gri ve Siyah-
Beyaz renk seçenekleri de bulanan Pera, hem yerde, hem duvarda kullanılabilir. 
Farklı desenlerin bir arada kullanılabildiği koleksiyonla mekanlarınıza artistik, 
dekoratif ve farklı bir yaklaşım getirin.

Pera

Inspired by traditional Turkish tiles and patterns, the Pera Collection adds colour to homes with its 
rich variety of designs. The Pera Collection consists of 20x20 cm matte glazed porcelain tiles and 
décors. Available in Brown-Blue, Beige-Grey and Black-White colour combinations, Pera tiles can 
be applied to both floors and walls. Create a distinct, artistic and decorative look in your spaces 
with this collection that is perfect for mixing and matching.

Geçmişten Günümüze 
Seramiğin Yansıması

A Reflection of Ceramics 
from the Past to the Present





 

Elegan/klasik stildeki Regis Koleksiyonu, seçkin mermer tipolojilerini İtalyan 
dokusuyla mekanlara taşıyor. İlhamını klasik formlardan alan seri, bu formları 
modernize ediyor. Rafine ve zarif detayların bir araya geldiği bu seriyle 
mekanlarınızı zenginleştirin.

Regis

Oozing elegant/classic style, the Regis Collection brings distinguished marbles 
to your spaces with an Italian texture. Inspired by classic forms, the collection 
delivers a modernised version of these forms. Add richness to your spaces with 
this series that combines refined and elegant details.

Seçkin 
İtalyan Tarzı
Distinguished 
Italian Style





 

Vista, yenilikçi tasarımıyla banyonuza modern bir hava katıyor.
Her detayına hayatı da taşıyan Vista’nın, fonksiyonel ve modüler ürünleri 
ihtiyaçlarınıza göre şekilleniyor. Temizlik dolabının iki farklı kapağı ürünleri 
birbirinden ayrıştırıyor. Temizlik boy dolabında temizlik malzemeleri ve 
ürünlerini hijyenle saklayabilirsiniz. Havalandırma menfezi ve koku geçişini 
engelleyen fitiller sayesindeyse kötü kokulara ve neme karşı koruma 
sağlıyor. Ayrıca, diğer ihtiyaçlarınıza ve banyonuzun büyüklüğüne göre de 
Vista’nın farklı setlerinden istediğinizi seçebilirsiniz.

Vista’s innovative design adds a modern flair to your bathroom. Designed to meet your needs, Vista’s functional 
and modular products touch life in every detail. The cleaning tall cabinet has two doors in separate colours to 
distinguish between cleaning materials.Vista’s cleaning tall cabinet for supplies allows you store your cleaning 
materials and items in a hygienic manner. The vent louver and odour-absorbing wick prevents bad odours while 
protecting against moisture. You can choose from a range of sets to suit the size of your bathroom.

Vista

Fonksiyonel  
Banyo Mobilyası
Functional  
Bathroom Furniture





 

Artdeco; sadeliği, natürel formları ve stilize edilmiş klasik tarzıyla banyoları çok 
daha çekici hale getiriyor. Artdeco Serisi modern ve klasik tarzı aynı mekanda 
tek bir form haline dönüştürerek banyolarda tüm tabuları yıkıyor. Aileye yeni 
katılan klozeti ile bütünsel bir banyo çözümü sunuyor. Siz de sanatın zarafetini 
banyonuza taşıyın. 

Artdeco

Artdeco combines simplicity, natural forms and stylised classic details to make 
bathrooms all the more attractive. Fusing modern and classic style in a single form, the 
Artdeco series breaks all bathroom taboos. With its new wall hung wc pan it presents 
a holistic bathroom solution. Introduce the elegance of art to your bathrooms.

Sadelik, Naturel 
Formlar ve Stilize 
Klasik Bir Tarz
Simplicity, Natural 
Forms and Stylised 
Classic





 

Dove Serisi detaylarındaki mükemmellikle banyolarda fark yaratmak için tasarlandı. 
Sadece insana duyarlı olan ve özel geliştirilen PIR sensörler yardımıyla, gün ışığı 
renkli led aydınlatmalı lavabosu ile diğer lavaboların arasından kolayca sıyrılan 
Dove; sofistike tasarımıyla size farklı bir banyo deneyimi yaşatacak.

Dove

The Dove Series was designed to make a difference in bathrooms thanks to perfectly 
thought-out details. Dove’s washbasin, with daylight-toned LED lighting that works with PIR 
sensors exclusively designed to sense human motion, stands out among other washbasins 
by far. Its sophisticated design will deliver an unparalleled bathroom experience. 

Yenilikçi, Çekici ve 
Özgün Tasarım
Innovative,  Attractive 
and Original Design





 

 

Duş tekne kategorisinde çığır açan ve standartları yükselten yepyeni bir 
ürün: KaleBLU. Kalesinterflex’in geniş ürün portföyünde yer alan düz renkler, 
beton, mermer, doğal taş ve ahşap tipolojisindeki farklı seçeneklerle kullanım 
olanağı veren KaleBLU, kompozit fonksiyonel bir yapıya sahiptir. KaleBLU 
hafif, ihtiyaca göre ürün seçimine imkan veren, fonksiyonel su eğimine sahip 
tasarımıyla; %100 sızdırmazlık özelliği ve etkileyici görünümüyle tüketicilerin tüm 
beklentilerini karşılıyor.

A brand new breakthrough product that raises the bar in the shower tray category and brings an 
impressive look to bathrooms: KaleBLU. The solid colors featured in the extensive Kalesinterflex portfolio, 
along with an array of texture options including concrete, marble, natural stone and wood, bring a 
holistic and aesthetic aspect to your bathroom. It meets all expectations with a lightweight design that is 
100% leakproof, facilitates easy cutting and features a functional water slope.

Yeni Nesil  
Duş Teknesi
A New Generation of  
Shower Tray





 

Büyük ilgiyle karşılanan Kale SmartYıkama ailesine, yeni üyemiz Alto 
SmartYıkama asma klozet de katıldı. Kompakt yıkama sistemiyle tam uyumlu 
Kale SmartYıkama klozetler kanalsız yapıları sayesinde kir ve bakterilere karşı 
koruma sağlıyor. Kale Patentli Jet Tipi Yıkama Sistemiyle, suyu sıçratmadan her 
yere eşit yayarak yıkama özelliği sunuyor.

Kale’s much sought-after SmartWash family welcomes its newest member the Alto 
SmartWash wall hung wc pan. Kale’s SmartWash wc pans are fully compatible 
with compact wash systems and prevent dirt and bacteria build-up thanks to their 
rimless construction. Kale’s patented Jet Cleaning System distributes water equally 
without any water splashing outside of the wc pan.

Alto
SmartYıkama

SmartWash

Akıllı Tasarım, 
Kusursuz Temizlik
Smart Design, 
Impeccable Hygiene





Neden SmartHijyen?

Tüm Kale lavabo, klozet* ve kapaklar** içinde bulunan
nano boyuttaki gümüş iyonu ile mikropların oluşumunu engeller. 

Why SmartHygiene?

Available in all Kale washbasin, WC pan* and  seat & covers**, nano silver 
ions prohibit microbial growth, inhibit microbial reproduction on the 

products and eradicate existing germs. 

Banyo evin en çok mikrop barındıran yerlerinden biridir. Campylobacter, Salmonella, 
E.Coli, Aspergillus vb. mikroplar klozet ve lavabolarda çok sık görülmektedir.

İçeriğinde bulunan nano boyuttaki gümüş iyon, mikropların hücre duvarlarına zarar vererek, 
DNA ve RNA yapılarını bozar.

Klozet ve lavabolarda hijyen neden şart?

SmartHijyen mikropları nasıl yok eder?

 Tüm Kale Banyo lavabo, klozet ve kapakları sizi ve ailenizi güvence altına alır. 

Mikroplara karşı SmartHijyen

SmartHijyen YüzeyStandart Yüzey

Why hygiene is indispensable in wc pan and washbasins?

Bathrooms are one of the most germ-ridden places in our homes. Germs such as Campylobacter, 
Salmonella, E.Coli, Aspergillus etc. most frequently proliferate in wc pans and washbasins.

SmartHygiene against germs

Entire selection of Kale washbasin, wc pan and seat & covers ensure the safety of your family as well as your well-being. 

How does SmartHygiene eliminate the germs?

Its silver ion nanoparticles ensure the eradication of germs by damaging cell walls of 
germs and disrupting their DNA and RNA structure. 

SmartHygiene SurfaceStandard Surface

 

SmartHijyen
SmartHygiene

*Hohenstein Enstitüsü tarafından ISO 22196’ya göre test edilip onaylanmıştır. Sertifika No: 16.8.9.0038
**Saniter Gıda-Çevre Bilimi Gözetim ve Mühendislik Hizmetleri Turizm Ticaret Ltd. tarafından ISO 22196’ya göre

test edilip onaylanmıştır. Rapor No: 2009578-16

*Tested and approved by Hohenstein Institute in accordance with ISO 22196. Certificate Number: 16.8.9.0038
**Tested and approved by Saniter Gıda - Çevre Bilimi Gözetim ve Mühendislik Hizmetleri Turizm Ticaret Ltd. in

accordance with ISO 22196. Report Number: 2009578-16
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